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 TällbergsNytt maj 2015 
 

 
Sköna maj välkommen… 

…till vår bygd igen! Så kom Valborg med 
våren och vilken vårkänning sen! Snö, regn 
och strax över nollstrecket. Men vilken 
sångarfest och vad skönt med en brasa som 
tog fyr. Skönt att värma sig och sköna 
sånger både från när och fjärran. Cirka 
sextio skönsjungande körmedlemmar från 
Västergötland.  
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Dessutom ett besök från Sydafrika, som 
fick kören att komma ut i snögloppet. De 
kunde också ta ton och sjunga ut(e). 
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Det är svårt att tro att det endast är några 
veckor kvar till midsommar. Ett säkert 
tecken på att vi närmar oss midsommar är 
dock den tjusigt målade Fiaten som kommit 
ut ur sin vinterförvaring.  

Att det döljer sig en anekdot bakom mål-
ningen på bakluckan, är det dock inte alla 
som vet. Kullan som man kan skåda där, 
tillsammans med en dragspelare, jobbade på 
sin tid på Skansens fäbodvall i Stockholm. 
Att just den kullan fanns på plats i Boda 
några år senare, när Fiaten rullade in i byn, 
kan väl betecknas som högst osannolikt. När 
hon står där och beskådar bakluckan, får 
hon till sin stora förvåning se sig själv 
avmålad på den samma!  
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Vad har hänt sen sist 

* Fredag 24/5 lockade bystädningen 28 
”städsugna” bybor. 

* Valborgsmässoafton blev en oförglömlig 
tillställning, med bl.a. besökare ända från 
Sydafrika. 

* Fredag 8/5 hade ”Välkommen till 
Tällberg” ett seminarium kring 
mobiltäckningen i byn, vilken på många 
ställen är dålig. Mätningar har gjorts. 
Täckningskartor finns på kommunens 
hemsida. 

* Söndag 10/5 anordnade Kus Karin en 
filmvisning i Bystugan. 

* Måndag 11/5 hade Hembygdsföreningen 
Öppet hus i Bystugan och visade bl.a. gamla 
vykort från bygden, som skänkts till 
föreningen.  
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* Under konstrundan 14/5 – 17/5, fanns 
det flera ställen att besöka i Tällberg. 

* Lördag 16/5 var det traditionsenlig Loppis 
i Bystugan. 

* Byamännen har genomfört en inspektion 
av vägarna i Tällberg. En skrivelse skickas 
nu in till Leksands kommun. 

 

 

Vad som komma skall 

* Gökotta med fågelexperten Staffan 
Müller, lördag 30/5, kl 7.00 i Nybodalen. 

* Tisdag 2/6, kl 17.00, har Hembygds-
föreningen Öppet hus i Bystugan, då man 
bl.a. kan titta gamla vykort från Tällberg. 

* Nationaldagen lördag 6/6, firas på Holen 
med början kl 10.00. 

* Motionsloppet på cykel, Siljan Runt, går 
genom Tällberg, lördag 6/6, med första 
start på Sollerön kl 7.00. 

* Måndag 8/6, kl 18.00, träffas den sk 
Fiber- gruppen i Bystugan.  
Gruppen omformas nu till Bystugans 
aktivitetsgrupp. Alla som är intresserade 
av att få information om gruppen är 
välkomna dit. 

* Tisdag 16/6, kl 14.00, samlas vi vid 
Majstångsplatsen för att dra iväg och hugga 
björkar till majstången. 

* Onsdag 17/6, kl 15.00, är alla välkomna 
att fläta björkris till majstången vid 
Majstångsplatsen. 

* Torsdag 18/6, kl 16.00, fortsätter 
arbetet med att klä majstången. Ta gärna 
med hinkar med smörblommor och 
midsommar-blomster.  

* Fredag 19/6, kl 17.00, resning av 
majstången vid majstångsplatsen. Sång- och 
danslekar före och efter med Kenneth Keys.  

* Lördag 20/6, kl 12.00, börjar firandet 
på Holen. Tombola, gudstjänst, resning av 
barnens majstång m.m. Kl 16,00 resning av 
majstången. 

* Holens kaffestuga kommer i sommar 
drivas av ny arrendator. Öppettider kommer 
senare. 

* Lekaftnar på Holen arrangeras traditions- 
enligt på tisdagar, 23/5 – 11/8.  

 

 

 



 

Vad mer 

Trädfällning fortsätter i byn. Byamännen 
förmedlar hjälp för att fälla. 

Information finns på 
http://tallbergsby.se/tallbergs-byaman/  

Boule-banan 

Arbetet fortsätter med att färdigställa 
boule-banan vid Holen.  

Medlemsavgifter i byn 

Påminnelse till er som ännu inte betalt:  
 
Byavgift: Byamännens bankgiro 5761-7839, 
300 kr/fastighet.  
 
Hembygdsföreningen 5568-9616, 125 kr för 
enskild och 200 kr för familj.  

Tömning av papperskorgar 

Snart är sommaren här och då behöver vi 
hjälpas åt att tömma de papperskorgar 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! 
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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 
Stina Hahne, suppleant 
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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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Bilder: Bo Martinsson (1, 2, 3, 5, 8); Björn Rombo (4, 6, 7) 


