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 TällbergsNytt April 2015
 

”Spring-time” 

* Dags att springa, dags att motionera, dags att  

  möta våren. 

 

* Förrymda regnbågslaxar utanför Perushôlmen.  

 

* Vårbestyr: kapa och klyva veden. 

 

* Riset till brasan. 

 

* Fåren lammar. 

 

* Krokusen blommar. 
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Vad har hänt sen sist? 

* Hembygdsföreningen har haft sitt årsmöte. 

  Den nya styrelsen valdes och dagordningen 

   avhandlades i rask takt. Blommor delades  

 

 

ut till flera, för förtjänstfullt arbete för 

föreningen och byn. Till sist bjöds på kaffe och god 

tårta. 
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* Byfesten samlade 35 bybor, som under kvällen 

   fick en god buffé från Tempo. Kus Karin läste upp 

   en dikt och ett bildspel från Hans Jensen visades. 

  

Vad som komma skall 

* Bystädning,fredag 24 april, kl. 17.00, 

  samling vid Tällbergs strand. Kommer du  

   senare är det bara att ansluta någonstans i byn. 

   Efteråt serveras lite mat och dryck på  

  Tällbergsgården. 

 

* Valborgsmässoafton, 30 april, samling vid  

  Tällbergsgården, kl. 20.45, för fackeltåg till  

   brasan nedanför majstångsplatsen. Facklor kan  

   köpas för 20 kr/st. I år medverkar Kinna   

  kyrkokör och Kinna gospelkör, under ledning av  

  Hans-Åke Månsson.  

 



 

 

* Söndag 10 maj, kl. 14.30, bjuder Kus Karin och  

   Lena Lundkvist in till filmvisning. De visar den  

   gamla kultfilmen ”Sound of näverlur”, 1 timma  

   15 min. 

 

* Tällbergs Hembygdsförening har erhållit en  

   donation från Bo Ekman, bestående av gamla 

   vykort från Tällberg, Leksand och Rättvik. 

   Kom och titta på samlingen och fika, 

   måndag 11 maj. Då är det Öppet hus i 

  Bystugan, kl. 14.00 – 15.30. Föreningen  

  bjuder på fika. 

  Man kan även titta i Sigge och Kerstin Engevalls   

  pärmar, om hur Missionshuset byggdes om till   

  Bystuga. 

 

*Gökotta i Nybodalen med Staffan Müller,   

  lördag 30 maj, kl. 7.00. Medtag fika! 

  Samling vid informationstavlan inte långt 

  från järnvägsviadukten på Ovabacksgattu. 
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Vad mer… 

 
* Byamännen inspekterar byns vägar,  

  onsdag 29 maj. Om du har något du vill 

   förmedla angående vägarna i byn, kan du maila  

   till:  bengt.staffan@bahnhof.se 
 

* Många saknar Tällbergs berömda telefon- 

  kiosk. Den är på ommålning och kommer att   

  sättas upp igen, så snart den är klar. 

 

* Några gatlyktor vid Majstångsplatsen lyser  

  inte. Byamännen har påtalat det för  

  Trafikverket. 

 

* Campingen öppnar för säsongen fredagen 1     

  maj. 
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* Några har hört av sig för att ställa upp och 

  hjälpa till att tömma papperskorgarna i byn 

  under sommaren. Det behövs fler! Hör av dig till 

  någon i Byamännen, för att få lite mer  

  information. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bengt.staffan@bahnhof.se


 

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 

 

 

 

 

Hembygdsföreningens 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                    
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