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Vinter

* Tällbergsprofiler och andra jag mött

Så kom den till slut, den riktiga vintern och
det med besked. Fimbulvinter sa man förr,
men det är ett uttryck som man sällan hör nu
för tiden. Det är bara att tacka och ta emot,
även om det ibland biter lite väl hårt i
kinderna. Man kan väl säga att det har blivit
en senkommen julstämning.
Nu går det att åka skidor i Tällberg, 3,5 km
elljusspår och 7,5 km dagspår. Det finns
dock mycket att säga om underlaget i spåren.
I det långa spåret kommer det fram jord,
rötter och en och annan sten efter några
dagars åkande. Det finns ett stort behov av
att förbättra underlaget, inför nästa säsong.
Nu är det bara att vänta på mera snö i
spåren.

Var rubriken onsdag 20/1, när Mats
Rönnblad kåserade i Bystugan. Ett tjugotal
personer hade mött upp. De fick höra Mats
tala om det starka intresset för
Leksandsbyarna, de boende där och
intresset för musik, traditioner och
leksandsdräkten. Varje fredag i tio år, fram
till 2013, publicerades Mats krönika
”Rönnbladet” i Dalademokraten. Det var en
mycket uppskattad sida. I Bystugan visade
Mats många exempel på fyndiga texter och
bilder. Mats kunde också berätta att ett
mycket stort antal av de som nämns i hans
bok ”Rönnbladet”, har någon anknytning till
Tällbergsbyarna.

Vad har hänt sen sist
*Midnattsmässa
Sent på julafton var det en välbesökt
midnattsmässa i Bystugan. I år hade Sten
Boman arrangerat ett imponerande
blomsterarrangemang med många julrosor,
som prydde podiet.
* Julgransplundring
Söndag 17/1 var det dags för Hembygdsföreningens julgransplundring. Fjorton pigga
leksugna barn infann sig tillsammans med
sina föräldrar. Kenneth Keys ledde som
vanligt de traditionella ringlekarna. Efteråt
bjöds på kaffe, bullar och godis från fiskdammen. Birgitta Fröstad tackade Kenneth,
med en korg, fylld med delikatesser, för allt
han gjort under året.

* Aktivitetsgruppen
Måndag 18/1 hade Byamännens och
Hembygdsföreningens aktivitetsgrupp ett
möte. Där planerade man för kommande
aktiviteter, som t.ex. Vasaloppsmorgon i
Bystugan, visning av filmen ”Häxan”, av och
med Rune Lindström.
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* Vad som komma skall
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* Vasaloppsmorgon i Bystugan
Söndag 6/3, kl 7.45 serverar vi en
vasaloppsfrukost i bystugan och följer de
15.000 åkarna från Sälen till Mora. Mer
information kommer.
* Hembygdsföreningens årsmöte
Söndag 13/3, kl 15.00
Se vidare information på anslagstavlor och
mail-utskick.
* Byamännens årsmöte
Söndag 3/4, kl 14.00
Se vidare information på anslagstavlor och
mail-utskick.

Byavgiften
Det är dags att betala byavgiften för
2016.
Detta innebär en avgift med 300
kr/fastighet, 300 kr/näringsidkare och
2 400 kr/hotell. Avgiften för i Tällberg
mantalsskriven, inte markägande medlem, är
100 kr. Betalas in på bg 5761-7839.

Hembygdsföreningen
Medlemsavgift för 2016: 125 kr för enskild
och 200 kr för familj betalas in betalas in på
bg 5568-9616.
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Promenad projektet
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Bystugan

Byamännen har ett projekt där vi vill skapa
bra promenad och cykelvägar för bybor och
besökare. Tanken är att ni som är ute och
cyklar eller promenerar dokumenterar era
favoritpromenader. Ange gärna vilken typ av
promenad det är. Till exempel med barnvagn,
bra skodon eller ansträngande. Ni kan lämna
informationen på det sätt ni finner bäst, per
mail eller i bevlådan på Bystugan.

Bystugan går att boka direkt på byns
hemsida www.tallbergsby.se/bystugan eller
genom Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se
eller 0247-50 025.

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Jaana Eliasson, sekreterare
Rachel Hellman, kassör
Björn Rombo, ledamot, information
Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde
Jan-Åke Åkesson, suppleant
Linda Jackson, suppleant

Hembygdsförenings styrelse:
Birgitta Fröstad, ordförande,
birgitta.frostad@telia.com 070-257 36 97
Dagny Martinsson, vice ordförande,
070-568 00 26
Christina Forsberg, sekreterare/kassör
070-555 00 95
Gun-Britt Borelius, ledamot
Jan Nordkvist, ledamot
Ulla Rombo, ledamot
Lena Lundkvist, ledamot

Bilder: Bo Martinsson (1-5); Björn Rombo (6)
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Nu är den glada julen slut, slut, slut
julegranen bäres ut, ut, ut
men till nästa år igen
kommer han vår gamle vän
ty det har han lovat!

