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Halloween i bystugan
Sedan några år tillbaka ordnas halloweenpyssel i
bystugan. I år följde många uppmaningen att ta med
en egen pumpa, för att omvandla till en halloweenlykta. Lördag 27/10 kom ett trettiotal barn och
föräldrar för att pyssla, fika och umgås.
Byamännens Höststämma
Byamännens Höststämma avhandlades söndag 28/10.
Budgeten är i balans och ekonomin god. Flera
framtida projekt så som ny ångbåtsbrygga, tak över
kyrkbåten Nyttûg, elbelyst motionsspår, behöver
finansieras. Där kommer bidrag från annat håll att
sökas. När det gäller nya lek- och motionsredskap
vid stranden står Byamännen endast för en mindre
del av kostnaden. Det redogjordes också för arbetet
med att få till en gång- och cykelväg från skolan och
vidare mot Tällberg. Där finns olika alternativ och
Byamännen har en dialog med kommunen för att få
till en bra lösning. Protokollet kommer att finnas
under Login bybor, på tallbergsby.se. Saknar du
lösenordet kontakta någon i styrelsen.
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Gamla gårdar i Tällberg
Torsdag 25/10 kom familjen Åkerblad och berättade
om Gatugården, mera känd som Åkerblads Hotell &
Gästgiveri. Gatugården som har rötter i 1400-talet,
representerar i en och samma gård utvecklingen
från bondby till turistby. Christina, Jerk och
Rosanna Åkerblad berättade med hjälp av ett fint
bildspel, hur den utvecklingen gått till. Där fick vi
följa utvecklingen från tiden som bondgård, till en
modern turistanläggning med bl.a. spa och gym
insprängda i den gamla gården med timmerväggar.

också årets Grötskål att delas ut till någon person
som gjort insatser för byn.
* Lör 1/12, kl 13 - 15, Bystugan
Jultraditioner i praktiken
Kunskapen att göra sina egna juldekorationer kan
lätt falla i glömska. Passa på att komma och tillverka
julgransdekorationer m.m. Vi bjuder på kreativa
idéer inför julen. Vi har lite material, men ta med
eget om du vill. Barn under 10 år måste ha en vuxen
med sig. OBS! Ingen kostnad. Fika serveras.
* Tor 6/12, kl 19.00, Bystugan
Anders Hansers filmer
Ikväll fortsätter vi med en av vårens mycket
uppskattade programpunkter, nämligen några av
Anders Hansers filmer. Den här gången har vi valt
musiken som tema, Benny Andersson & Orsa
spelmän 30 år och Dalhalla – från kalkbrott till
världsarena. Båda filmerna varar ca. 60 min, men vill
du bara se en av filmerna så går det givetvis bra.
Anders Hanser behöver väl inte någon närmare
presentation, men vill du veta mer, kan du gå in på
www.hanser.se Fika serveras.
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Vad som komma skall
* Tor 15/11, kl 19.00, Bystugan
Fåglar och fågelläten
Alla fåglar kommit ren…och flyttat igen, men
Staffan Müller kan återkalla fåglar och fågelläten
även mitt i vintern. Kom och ta del av Staffans
erfarenheter som naturvårdare och fågelexpert.
* Klimpvälling/Kuckelvälling, sön 18/11, kl 16
Hembygsföreningen bjuder in till årets ”Klimp”.
I år på Green Hotel.
Det blir klimpvälling/grönsakssoppa, tunnbröd och
tjockbulla, kaffe och tårta. Kus Karin Nissniss har
lett tillredningen av klimpvälling, samt bakat bröd
tillsammans med Margareta Gatu, Åsa Andersson,
med benäget bistånd av Kersti Åkerlund. Soppa och
tårta står Green Hotel för. Allt till en kostnad av
100 kr för medlemmar i Hembygdsföreningen, 150 kr
för övriga. Barn under 12 år går in gratis. Då får man
även en lott i kvällens lotteri. Under kvällen kommer

* Lör 8/12, Tällbergs Lissjul
Lördagen före Andra advent är det för sjätte året
i rad Tällbergs Lissjul. Det är affärsmännen och
hotellen som tillsammans med ideella krafter, ordnar
en trivsam lördag i samband med Andra advent.
Du kan då vandra genom en dekorerad by och uppleva
julstämningen. Förhoppningsvis är då byn åter klädd i
vitt.

Övrigt
* Tällbergs Byamän - Byavgiften
Om du inte betalt byavgiften än, kan man göra det på
bg 5761-7839. Den gäller då även för 2019.
Detta är en avgift på 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, inte markägande medlem,
är 100 kr.
* Tällbergs Hembygdsförening
Bli medlem i Hembygdsföreningen!
Medlemsavgiften för enskild medlem är endast:
125 kr och för alla i en familj 200 kr.
Medlemsavgiften betalas enklast till bg 5568-9616.
Ange namn, adress och e-postpostadress, samt ev
namn på familjemedlemmar, när du betalar.

Hembygdsföreningens styrelse:

Annika Norlén, adjungerad kassör

Björn Jonsson, ordförande 070-431 12 33
bjorn.b.jonsson@gmail.com
Emma Forsberg, vice ordförande
Ulla Rombo, sekreterare
Christina Forsberg, kassör
Dan Magnusson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Monica Ringdahl, ledamot

Fredrik Sjöberg, bystugefogde

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Björn Rombo, ledamot, information
Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Magnus Westerlund, suppleant

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom
Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se
eller 0247-50 025.
Bilder: Björn Rombo (1 & 3); Fredrik Sjöberg (2);
Kjell Bond (4)
*

GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!

* SNÄLLA HUNDÄGARE , SLÄNG INGA
PLASTPÅSAR PÅ MARKEN –
DET FINNS HUNDLATRINER!

Linda Jackson, suppleant
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