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Vädurarna på dragspelsstämman vid Tällbergsstranden 

 TällbergsNytt Augusti 2014
 

Sommaren gick… 

…och hösten kommer. Kantarellerna skjuter 

”som svampar ur jorden”. 

Vad har hänt sen sist? 

Tällberg station 100 år 
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Klockar Per 

 

Utvecklingen av Tällberg från att ha varit en 

bondby till dagens turistby tog fart under  

 

 

 

1910 – 20-talen. En bidragande orsak var att 

järnvägen blev klar 1914. Den 27 juli firades 

stationens 100 år med musik, dans och andra 

aktiviteter vid stationsbyggnaden. Resande 

som anlände klockan 10 bjöds på lite att 

dricka av Klockar Per.  
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Spelade gjorde bland andra Seniorsväng och 



Leksands folkdanslag dansade.
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Lite extra färg på festligheterna satte 

Classic Car som hade Ladies Day med stopp 

vid stationen.
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Bilder: Staffan Junel (1 – 5, 12), Bo Martinsson (6 – 11, 

13), 

 

Andra upplagan av Tällberg Triathlon gick 

av stapeln 1 augusti, med ett lika fint väder 

som föregående år. 
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Lite mera vind bara, vilket gjorde Siljan ”lite 

guppig”. Båtpatrullen hade därför fullt sjå 

med att bogsera in några deltagare till grunt 

vatten, när de fått nog av att försöka ta sig 

fram i vågskvalpet.  

Tidigare på dagen genomfördes också 

Tällberg Minitriathlon, för första gången. 

Ett litet gäng med tappra barn 
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simmade 100 m, cyklade 5 km och sprang 1 

km.   

För fjärde året i rad genomfördes 

Tällbergsmaran, med Halvmarathon, 

Tällbergsmilen, Tällbergsfemman och 

Minmarathon.  
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9 
Det gick av stapeln 2 augusti och det var lika 

fint och varmt väder som under tidigare år. 

Kanske lite för varmt för de tävlande, som 

uppskattade alla tillfälliga duschar som 

fanns utefter vägen. 
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Som vanligt var det Jonas Buud från Mora 

som vann halvmaran, nyss hemkommen från 

Swiss Alpine Marathon. 
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Jenni Nilsson 

Tällbergsstranden 

Spelmanshelgen organiserades av Laknäs 

Östanhols Byalag 15 – 17/8 var välbesökt 

med över 220 husbilar och husvagnar. 

Mycket musik var det runt om bland 

vagnarna och på dansbanorna. 

Vad som komma skall 

Nybodalen, lördag 18 okt, kl 10.00, kom 

och hjälp till att städa och hålla fint i 

naturreservatet.     

Trädfällning, flera har hört av sig och vill ha 

hjälp med att fälla träd på tomten. 

Information finns på 

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

Höststämma 

Byamännens höststämma hålls den 19 

oktober. Boka in eftermiddagen redan nu. 

 

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


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: 

 
En efterfrågad bild! 
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Rachel Hellman, ledamot 

Lars Hahne, ordförande 

Jaana Eliasson, sekreterare 

Jan-Åke Åkesson, suppleant 

Håkan Andersson, kassör 

Björn Rombo, suppleant, information 

Staffan Junel, vice ordförande 

Saknas på bilden, Sigge Engevall, suppleant, 

bystugefogde 

 

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 
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Clas Björling 

 

Till sist… 

…Ett stort TACK till alla er som på 

olika sätt ställt upp för byn i 

sommar: midsommarfirande, 

blomvattning, tömning av 

papperskorgar, lekaftnar på Holen 

m.m                              

Ingen nämnd och ingen glömd. På 

det viset kan vi hålla våra 

traditioner levande och byn städad 

och fin. 

 

Tällbergs Byamän och Tällbergs 

Hembygdsförening 
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