
Information om Tällbergs utegym 
 
 
I samband med Höststämman informerade styrelsen om planerna på att anlägga ett utegym i 
Tällberg. Projektet genomförs i samarbete med Leksands kommun och med ekonomiskt stöd 
från Leksands Sparbank. Målsättningen är att gymmet ska komma på plats under innevarande 
år, helst under sommaren. 
Då planerna börjat konkretiserats känner vi i styrelsen att vi vill informera om utformning och 
placering av byns utegym. 
 
Varför ett utegym? 
Tällberg skall vara en attraktiv plats att bo och leva på. Vi vill kunna erbjuda både nuvarande 
och framtida bybor en god möjlighet till friskvård och utomhusaktiviteter året runt för alla, oavsett 
ålder och kön. Ett utegym är en del av denna satsning och den pågående pandemin har 
understrukit vikten av att ha möjligheten att kunna träna utomhus.  
 
Val av material och utformning 
Tällbergs speciella bykaraktär ställer särskilda krav på utformning och val av material för 
utegymmet. Därför har Byamännen uteslutande inriktat sig på att hitta ett lämpligt gym i 
naturmaterial som trä och huvudsakligen i form av stockar. Utegymmet kommer att täcka en yta 
av ca 20 x 20 meter och skall omgärdas av en gärdesgård för att smälta in i bymiljön. 
 
Val av plats 
Utegymmet ska i första hand vara lättillgängligt för bybor och fritidsboende i Tällberg även om 
besökare i byn givetvis också är välkomna. Det skall medge en trygg och säker träning för alla. 
Året runt. Vi har tyvärr sett exempel på placeringar av utegym på ensliga platser som gör att 
många drar sig för att träna där, särskilt kvällstid. Vi har därför valt en central placering av 
Tällbergs utegym på kommunal mark i anslutning till korsningen Perusgattu och Lissgattu. 
Ängen framför vattenreservoaren erbjuder  
träning i en vacker miljö med en underbar utsikt och ligger i anslutning till motionsspåret genom 
byn, vilket medger en kombination av träningsformer. Belysningen vid utegymmet planeras att 
ha en strömbrytare med timer för att minimera elförbrukningen. Det finns ett elskåp i omedelbar 
närhet till ängen varför kostnaderna för eldragning kan hållas nere. Då det är kommunal mark 
kommer ett förmånligt arrendeavtal att upprättas med kommunen. Byamännen svarar för skötsel 
och underhåll av utegymmet. 
En central placering minskar även risken för skadegörelse, vilket vi tyvärr haft problem med i 
Nybodalen och på Digerberget. 
 
Då vi inom kort kommer att gå in i nästa fas och samverka med Byggenheten i Leksands 
kommun är det viktigt att vår interna dialog om utformning och placering av utegymmet är 
avklarad. 
 
Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta undertecknad. 



 
Med vänliga hälsningar 
 
Magnus Westerlund 
Ordförande Tällbergs Byamän 
 
byamannen@tallbergsby.se 
070-458 01 38 
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