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Mot ljusare tider 

Går vi mot ljusare tider? Det är väl svårt att 

svara ja på den frågan. Men tittar vi på 

naturen om någon vecka får vi uppleva 

naturens eget fyrverkeri av färgprakt. Det 

kan man verkligen kalla för ljusa tider. Har 

man de rätta ”svampögonen” kan man också 

se gula ljuspunkter dyka upp på diverse 

ställen, i form av kantareller. En del har en 

speciell ”svampradar” som leder dem till de 

rätta ställena, medan andra kan svära på att 

det inte finns en enda kantarell i skogen. Så 

låt oss fortsätta att söka efter det ljusa i 

tillvaron, nu när dagarna blir allt kortare och 

mörkret tränger på. 

Internet i Bystugan  

Förra gången rapporterade vi om Internet i 

Bystugan. Routern är nu installerad och 

därmed finns det ett trådlöst nätverk. Det 

betyder också att det finns en WiFi-zon runt 

Bystugan. Det är bara att gå in på nätverket 

Bystugan och ansluta sig.  

Studiecirklar  

Det är nu klart vilka studiecirklar som vi kan 

erbjuda i Bystugan under hösten. Gå in och 

läs mer på www.tallbergsby.se under 

Aktivitet/Det händer i Tälllblerg  eller på 

direktlänken: 

http://tallbergsby.se/wp-

content/uploads/studiecirklar_i_tallbergs_b

ystuga_hosten_2015.pdf 

 

 

 

 

 

Promenadgruppen 

Om du vill vara med och dokumentera 

promenadstråk och löpslingor i Tällberg med 

omnejd, maila till rachelmhe@hotmail.com. 

Denna inventering ska sedan ligga till grund 

för nya kartor. 

 

Vad har hänt sen sist 

* Studiebesök 

Lördag 29/8 tog Tällbergs hembygds-

förening  emot ett studiebesök från 

Siljansnäs hembygdsförening. De fick först 

fika och information i Bystugan. Sedan 

vandrade man ner till Hotell Siljansstrand 

där man bjöd på lunch och fick information 

och guidning av Hans-Erik Börjesson. 
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* Ovabacksgattu  

Under många år har det varit ett 

återkommande problem med grus som spolas 

ut på asfalten under kraftiga regn eller 

skyfall. Det förekommer på flera ställen i 

Tällberg. En av de värsta drabbade gatorna 

är Ovabacksgattu.  
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Där kommer det ofta ut mycket grus på 

vägen efter regnväder. Efter att ansvariga 

på kommunen blivit uppmärksammade på 

problemet, har man nu åtgärdat diken och 

vägkanter. Vid regnvädret 17/9 var det 

knappast något grus som spolades ut på 

asfalten. Om du har samma problem i din 

närhet, kan man att ringa och påtala 

problemet till: Leksands kommun,  

Samhällsbyggnad, Trafikenheten. 
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Ovabacksgattu efter skyfallet 27/8 

 

* Konstresa till Stockholm 

Fredag 11/9 och lördag 12/9 gjorde 

Tällbergs konstförening en resa till 

Stockholm. Där besökte man Carl Eldhs 

atelje, Millesgården och Anders Hansers 

biograf. Där tittade man på tre av Anders 

Hansers många intressanta bildspel. Man 

hann också med en guidad rundvandring på 

Östermalm. 

* Tällbergsbyarnas Byaråd 

  

har haft möte i Tällbergs Bystuga. Till 

ledamöter i Kommunbygderådet omvaldes 

Christina Asplund, Laknäs och Gunilla Stridh, 

Kullsbjörken. 
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Skulptur i Carl Eldhs atelje 

* Byfest 

Lördag 19/9 var det byfest i Bystugan. 

Ett 50-tal personer deltog i festen. De fick 

god mat som avnjöts till medhavd dryck. 

Under kvällen fick man beskåda två stycken 

bildspel. Det ena från ombyggnaden av 

Missionshuset till Bystuga, det andra 

skildrade transport och nyinvigning av den 

kurbitsmålade telefonkiosken. 

 

Vad som komma skall  

* Söndag 1/11,kl 14.00, Bystugan, 

Byamännens höststämma 

Du är välkommen att ta del av information 

och du har möjligheter att påverka 

verksamheten. Dagordning och kallelse 

kommer på hemsidan och på anslagstavlor. 

  



* Sveriges Radio 90 år: Minnenas radio 

Måndag 26/10, kl 19.00, kommer 

radioproducent  Tommy Persson, från 

Insjön, till Bystugan. Kom och lyssna då han 

berättar om, och spelar upp klipp från 

Lennart Hylands Karusellprogram, Sven 

Jerrings klassiska reportage etc ! Kaffe och 

bröd, 20 kr. Särskild inbjudan kommer 

senare. 

 

* ”Dalaradion” år 2015 och i framtiden 

Måndag 9/11, kl 19.00,kommer kanalchef 

Päivi Hjerp till Bystugan. Päivi kommer att 

berätta om P4 Dalarna – Dalaradion. Kom och 

diskutera radio med Päivi! Särskild inbjudan 

kommer senare.  

 

* Utställning: ”Kvinnor kan” 
i Bystugan, lördag 21 november. 
Är du en av alla de som är kreativ och målar, 

väver, syr, broderar, arbetar i trä eller 

tycker att det är roligt att göra trevliga 

nytto- eller prydnadsföremål? Då kan du 

kontakta Lena Lundkvist i Hembygds-

föreningen, 070-884 77, för att få mer 

information om utställningen.  

Man behöver på intet sätt vara proffs. 

Tanken är att vi genom att visa upp våra 

alster, ska inspirera och glädja andra.  

Den som vill kan också sälja sina saker. 

 

* Intresserad av Leksandsdräkten? 

Våren 2016 planerar Hembygdsföreningen 

och Byamännen i samarbete, att arrangera 

en kurs i dräktsömnad. Vi tror att det är 

många som behöver komplettera, byta ut 

eller sy nya delar till dräkten. Hör av dig och 

berätta om vilka delar du tycker att vi 

behöver fokusera på, när vi söker efter en 

cirkelledare. Kontakta Birgitta Fröstad 

0247-501 67; 070-257 36 97: 

birgitta.frostad@telia.com Senast 15/10. 

 

* Nybodalen 
Under oktober kommer vi att höststäda i 

Nybodalen. Vi återkommer med datum och 

klockslag. 

 

Bystugan  

Bystugan går 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  

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  

 

5 
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