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Midsommar… 

…men ingen sommar!? Ljust är det, så det är 

svårt att sova länge på morgonen, men 

sommarvärmen? Den har vi bara fått en liten 

försmak av än. Vad lönar det sig att klaga. 

Gräset gror och ogräset växer i landet. Det är 

bara att hoppas att värmen ska komma till 

slut. Gärna en repris från förra året, då 

värmen kom lagom till premiären av frilufts-

teatern, 4 juli. 

Vad har hänt sen sist? 

* Lördagen 30/5 var det Gökotta i 

Nybodalen. Kjell Bond ledde de morgonpigga 

som hade samlats där för att guidas bland 

sjungande ”fûgglar”. Kjell tog t.o.m. den 

moderna tekniken till hjälp för att provocera 

fram fågelsång, när han öppnade en app där 

man kan höra fågelsång. 

* Tisdagen 2 juni visade Hembygds-

föreningen  vykort i Bystugan. Denna gång 

gavs tillfälle att titta på den unika samlingen 

av gamla vykort, på kvällstid. 

* Nationaldagen på Holen, lördagen 6/6, blev 

en blöt tillställning. Trots det hade cirka 50 

personer samlats för att ta del av 

Hembygdsföreningens program. Både fiolspel 

och tal fick vi njuta av, trots att regnet 

stundtals piskade in. Efteråt kunde man värma 

sig med kaffe och våfflor i Holens kaffe-

stuga. 
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* Tisdagen 2 juni kom den efterfrågade och 

efterlängtade telefonkiosken på plats. Den 

hade då varit på ommålning på Hushags-

gymnasiet i Borlänge. 

 3 

* Tisdagen 17 juni var det dags för invigning 

av kiosken. Ett fyrtiotal personer hade 

trotsat regnvädret för att få vara med om 

den ”historiska händelsen”. Byamännens 

ordförande Lars Hahne invigde den, i närvaro 

av yrkesläraren Johan Esters från Hushags-

gymnasiet. Efteråt bjöd Klockargården och 

Gyllene Hornet på fika. 

 4 

* Fredagen 19/6 och lördagen 20/6 firade 

vi midsommar i byn. Som vanligt var det mest 

folk på midsommarafton vid majstångsplatsen. 

Uppskattningsvis var det närmare 2000 

personer som såg den 20 m långa stången 

resas mot skyn. Hembygdsföreningen stod för 

klädningen av stången och alla kring-

arrangemang. Byamännen stod för att 

organisera det som krävs för en säker 

resning. 
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* Lördagen 27 juni invigdes Tällbergs nya 

boule-bana. Bybor bjöd på vin och gott 

tilltugg. Banan som byggts genom Byamännens 

försorg, på ett förslag från en av byborna, 

invigdes av ordförande Lars Hahne. Han höll 

ett kort tal och kastade sedan första klotet. 
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Vad som komma skall 

* Musik vid Siljan, Bengans scen med 

Gunhild Carling, fredag 3/7, kl 20.00, 

Klockargården  

* Lekaftnar på Holen arrangeras traditions- 

enligt på tisdagar, 23/6 – 11/8, kl 19.00-

21.00  

* Vandring i Digerbergets naturreservat, 

lördag 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, samling vid 

Holen, kl 9.00 

* Kulturvandring och bypromenad, tisdag 

30/6, fredag 3/7, tisdag 7/7, fredag 10/7 

samling vid Holen, kl 10.00 

* Naturvandring Sturängen, måndag 6/7, 

13/7, 20/7, 27/7, kl 9.30-11.00, samling 

vid Majstångsplatsen. För mer information gå 

in på: www.visitdalarna.se/sv/siljan 

* Tällbergs halvmarathon, Tällbergsmilen, 

Tällbergsfemman, Minimarathon och 

Barnmaran, lördag 1/8, för med information 

gå in på: www.tallbergsmarathon.se 

* Spelmanshelg vid Tällbergsstranden,    

14/8-15/8, för mer information gå in på:      

www.xn--lakns-jra.se/spelmansstamman.html 

Vad mer 

Holens kaffestuga 

Kaffestugan har nu öppet hela sommaren. För 

mer information, gå in på: www.spejaren.se 

Samuel med personal hälsar er välkomna. 
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Förfest i Dalarna 

Program i P4 om midsommarfirande, med Kus 

Karin, som sändes på midsommarafton:  

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/559679

?programid=3765 

Byamännen/Hembygdsföreningen 

Det går fortfarande att betala in:  

Byavgift: Byamännens bankgiro 5761-7839, 

300 kr/fastighet.  

Medlemsavgift: Hembygdsföreningen 5568-

9616, 125 kr för enskild och 200 kr för 

familj.  

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. 

Optisk fiber för Internet är nu installerad i 

Bystugan. 

 

ETT STORT TACK 

till alla som gjorde det möjligt att 

genomföra årets midsommarfirande! 

 

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 
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