
 

 TällbergsNytt Mars 2015 
 

 

Våren?! 

”Istiden” blev till islossning, men var är 

våren? Den kom och gick – marsväder! 

Kanske det är tur att den riktiga vårvärmen 

inte kommit än, då det är lite för tidigt för 

att hela naturen ska exploderar av grönska. 

Påsken är snart här. För de som fortfarande 

vill åka skidor ligger det nära till hands att 

åka upp till Orsa/Grönklitt, där snön 

fortfarande ligger djup. 

 

Vad har hänt sen sist?  

Lördagen 14 mars hade Tällbergs 

konstförening årsmöte. Då valdes det en ny 

ordförande. Sedan höll konstnären Peter 

Flinck ett intressant föredrag om sin 

verksamhet i Stora Skedvi. 

Onsdagen 18 mars arrangerade Svenska 

Turistföreningen en föreläsning med Örjan 

Hamrin f.d. museilektor på Dalarnas 

Museum. Många kom för att lyssna på hans 

intressanta föredrag om ”Turisten möter 

dalfolket i Leksand och Rättvik”.  

 

 

 



Söndagen 22 mars hade Tällbergs Byamän 

sitt årsmöte. Förutom de sedvanliga 

frågorna, diskuterades det om behovet av 

att fälla träd i byn. Styrelsen visade också 

ett bildspel. Det gav information om 

möjligheterna att få internetuppkoppling via 

fiberkabel. Årsmötet ställde sig positiv till 

att göra den investeringen.  

 

 

Vad som komma skall 

* Söndagen 12 april, kl. 15.00, årsmöte 

för Tällbergs Hembygdsförening i 

Bystugan. Det bjuds på kaffe och tårta.   

Du är hjärtligt välkommen! 

* Lördagen 18 april, kl. 18.00 bjuder 

Byamännen och Hembygdsföreningen, i 

samarbete med Kus Karin, in till byfest i 

Bystugan. Anmälan till Kuskari@hotmail.com 

eller 0247-500 78. Se även separat utskick 

eller affisch. 

* Bystädning fredagen 24 april, samling vid 

Tällbergs strand, kl. 17.00. Belöning efteråt 

på Tällbergsgården. Ta med dig kratta, 

räfsa m.m. 

* Valborgsmässoafton, 30 april, samling 

vid Tällbergsgården kl. 20.45, för 

fackeltåg till brasan nedanför majstångs-

platsen. Facklor kan köpas för 20 kr/st.    

I år medverkar Kinna kyrkokör och Kinna 

Gospelkör, under ledning av Hans-Åke 

Månsson.  

* Gökotta i Nybodalen med Staffan 

Müller, lördagen 30 maj, kl. 7.00. Medtag 

fika. 

 

Trädfällning 

På en del håll kan man se att det fälls träd 

för att hålla ett öppet landskap, samt att ge 

möjlighet att beundra den vackra utsikten. 

Om du funderar på att ta ner något träd på 

din tomt, är det ett bra tillfälle att göra det 

nu, då man har möjlighet att lägga grenar 

och ris på majbrasan. 

Information finns på 

http://tallbergsby.se/tallbergs-byaman/  

Byamännen förmedlar hjälp för att fälla. 

Boule-banana 

Arbetet fortsätter nu i vår, med att 

färdigställa boule-banan vid Holen.  

Byavgift 

Betala till Byamännens bankgiro       

5761-7839, 300 kr/fastighet. 

 

Efterlysning 

Du som nyligen betalat in medlemsavgift till 

Tällbergs Hembygdsförening, utan att uppge 

namn, ring 070-855 05 32 

Du som ännu inte betalt avgiften kan göra 

det på bg 5568-9616, 125 kr för enskild och 

200 kr för familj.  
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Tömning av papperskorgar 

Snart är sommaren här och då behöver 

vi hjälpas åt att tömma de pappers-

korgar som finns i byn. Ju fler som 

hjälps åt, ju mindre arbete. Hör av dig 

till någon i styrelsen, om du kan hjälpa 

till någonting i sommar! 

Bystugan 

Bystugan går nu 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 

Vakant, suppleant 

 

Tällbergs Hembygdsförening: 

Birgitta Fröstad, ordförande,  

birgitta.frostad@telia.com 070-257 36 97 

Dagny Martinsson, vice ordförande,  

070-568 00 26 

Christina Forsberg, sekreterare,  

070-555 00 95 

Kerstin Nygårds,kassör                      

Margareta Gatu, adjungerad 

Gun-Britt Borelius, ledamot 

Jan Nordkvist, ledamot 

Ulla Rombo, ledamot 

 

 

Vi önskar er en 

GLAD PÅSK 
 

 

Bilder: Björn Rombo 
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