
 

 TällbergsNytt Februari 2015 
 

 

Nya istiden 

I Leksand brukar de prata om hur svårt det 

är att få ”istid”. Plötsligt frös det till och så 

gott som hela Siljan låg spegelblank. Vem 

som helst kunde få hur mycket ”istid” som 

helst. Det var bara att spänna på skrid- 

skorna och ge sig ut. Ensam, med kompisen 

eller i grupp. Åkte man ensam var det bara 

att följa alla spår där grupper med ledare 

dragit fram. Det fanns spår efter skridskor 

i alla riktningar. Det var ”bar o åk”.  

 

En lördag var det 5 bussar och cirka 30 bilar 

parkerade vid Tällbergs strand. Några hade 

åkt ända från Stockholm, för att komma till 

Sveriges bästa skridskois. Det var svårt att 

motstå frestelsen att ge sig ut på denna 

spegel av is. Förlorade man spåren mitt ute 

på Siljan, var det ingen större fara. Kärnisen 

var tjock så det förslog. Givetvis har man 

med sig sina skridskostavar eller ispik, så 

man kan kolla om isen håller, om man blir 

tveksam under färden.                                

 

Det gäller att ”läsa isen” och vara både 

vaksam och misstänksam. Då brukar det gå 

bra. Är man väl där ute på en spegelblank is, 

mitt ute på Siljan, så får man en oslagbar 

upplevelse frihet och en möjlighet att på 

kort tid ta sig vart man vill på sjön. 
 

Det som var originellt under veckorna med 

blank snöfri is, var att man samtidigt kunde 

ge sig ut och åka i skidspåren. Att dessa 

möjligheter att njuta av vintersport 

sammanföll, får man inte uppleva varje år. 

Det gäller att passa på.  

Sedan kom det lite för många plusgrader 

och lite för mycket blåst, men då kunde man 

stanna inne och bänka sig framför TV:n och 

följa de spännande VM-tävlingarna på Lugnet 

i Falun. Inte så illa det heller. Många har ju 

också tagit sig hela vägen till Falun för att 

följa tävlingarna på plats.  

 



Det är också en fantastisk upplevelse, om 

man inte nöjer sig med att åka in till Rättvik 

och beskåda allt som försiggår i Camp 

Norway. Där har man bl.a. kunnat lyssna på 

den simmande paraolympikern Anders 

Olsson. En helt otrolig livsresa, med allt som 

han gjort. Många VM- och OS-medaljer som 

han har tagit, trots en allvarlig ryggskada i 

10-årsåldern. 

 

Vad har hänt sen sist? 

Söndagen 8 februari bjöd Kus Karin in till 

en ny filmvisning. Den här gången handlade 

det om världens starkaste man, Siljansnäs 

Anders. En kort och intressant film av Mats 

Lindström. 

 

Tisdagen 17 februari bjöd 

Hembygsföreningen in till filmvisning i 

samarbete med Klockar Per. Då visades 

Dalavisions film, där Klockar Per samtalar 

med Hildur Norman, 97, om hennes liv. Det 

handlade mycket om spelglädje både på 

gitarr och fiol, men också egna dikter och 

visor. För dem som missade filmen går det 

bra att kontakta Klockar Per, för att få veta 

när den kommer att visas på Klockargården. 

 

 

 

 

 

 

Vad som komma skall: 

Nu är det tid för årsmöten. Kom ihåg 

att en aktiv förening består av aktiva 

medlemmar. Om föreningslivet ska 

leva vidare, krävs aktivitet, inte minst 

på årsmötet. Där får man bra 

information och möjligheter att tycka 

till om det som ska hända under året. 

* Lördagen 14 mars, kl. 15.30 har 

Tällbergs konstförening årsmöte i Villa 

Långbers. Kl. 16.30 berättar konstnären 

Peter Flinck, Stora Skedvi, om sin 

verksamhet. Kl. 18.00 serveras en två- 

rättersmiddag för 250 kr. Anmälan till Villa 

Långbers 0247-502 90, senast 3 mars. 

*Söndagen 22 mars, kl. 14.00, är det dags 

för Byamännens årsmöte i Bystugan. 

Kaffe/te med dôppa, serveras. 

* Söndagen 12 april, kl. 15.00, årsmöte 

för Tällbergs Hembygdsförening i 

Bystugan. Också här serveras kaffe/te med 

dôppa. 

DU ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 

 
 

 



Trädfällning 

 Information finns på 

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

Det är flera som önskat hjälp med 

trädfällning på tomten. Byamännen 

förmedlar hjälp för att fälla. 

Byavgift 

Betala denna snarast till Byamännens 

bankgiro 5761-7839, 300 kr/fastighet. 

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 

Håkan Andersson, kassör 

Rachel Hellman, ledamot 

Björn Rombo, suppleant, information 

Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde 

Jan-Åke Åkesson, 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 

 

 

Just nu: SVAGA ISAR – TAKE IT ”ISY”! 

 

                         Bilder: Björn Rombo 
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