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 TällbergsNytt Januari 2015
 

Så kom den äntligen… 

…vintern. Snön föll och föll och som tur är 

har det varit under nollstrecket, med vissa 

avbrott. Vasaloppet och Skid VM jublar. Vi 

får bara hoppas att gränsen för töföre 

håller sig söder om Dalarna. Nu går det 

äntligen att åka även i Tällbergs spår.  
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Här krävs det betydligt mer snö än i t.ex. 

Rättvik och Leksand. Där har man ett annat 

underlag som ger bra spår vid betydligt 

mindre snödjup. I Leksand finns Källberget, 

bortom Moskogen eller de nyare spåren vid 

Granberget, innan Siljansnäs. Sedan har vi 

senaste tillskottet, förbindelsespåret mellan 

Källberget och Granberget. I Rättvik kan  

 

 

man åka mot travet, till IK Jarl. Där finns 

det ett utmärkt spårsystem, med bl.a. ett 

bra elljusspår på 5 km. Nytt för i år är det 

återuppståndna Tolvåsspåret, 6 km, som nu 

endast utgår från toppen av slalombacken. 

Så om Tällberg skall kunna rekommenderas 

som ett ”skidparadis”, krävs betydligt 

bättre underlag och dränering där spåren 

skall dras. Då slipper man hänvisa skidåkare 

till Leksand eller Rättvik, när vi fått den 

första snön. 

Vad har hänt sen sist? 

Söndagen 2 november visades en film från 

40-talet av och med bl.a. Rune Lindström, 

nämligen Himlaspelet. Tisdagen 4 november 

var det dags för nästa begivenhet i 

Bystugan, nämligen en trivselträff där 

Christina Åkerblad berättade om sin väg till 

Tällberg och sitt liv på ”panget” Åkerblads.  

Söndagen 23 november var det dags för 

årets Klimpvälling, då vi fick höra en 

nyskriven visa av Hildur Norman, framföras 

tillsammans med familjen. 



3 
Årets grötskål delades ut till Christina 

Åkerblad. Trivselträffarna har varit ett 

uppskattat inslag under hösten, så därför 

blev det en extrainsatt träff tisdagen 9 

november. Då berättade Rachel Hellman 

om sin väg från U.S.A. och hur kärleken tog 

henne till Tällberg. Den andra advent 6 – 7 

december hade Tällbergs egen LissJul gått 

av stapeln för andra året i rad. En ny och 

uppskattad tradition som drog hit många 

besökare. Tällberg hade då klätt sig i sin 

finaste vinterskrud med strålande solsken. 

Då invigdes också klockstapeln nere vid 

Hotell Siljansstrand.  
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Sedan har vi traditionsenligt firat jul och 

nyår, dansat ut julen i Bystugan söndagen 

11 januari, under ledning av Kenneth Keys 

och Tällbergs Hembygdsförening. 

5 

Vad som komma skall: 

* Söndagen 8 februari, kl. 14.30, visas 

filmen ”Historien om Världens starkaste 

man, Siljansnäs-Anders från Dalarna” i 

Bystugan. Kaffe med dopp serveras. 

*Tisdagen 17 februari, kl. 18.30, visar 

Hembygdsföreningen i samarbete med 

Klockar Per, filmen om Hildur Norman. 

Känd från lekaftnarna på Holen, spelat och 

sjungit under många år. Vi bjuder på kaffe 

och semla. 

* Söndagen 22 mars, kl. 14.00, årsmöte 

för Tällbergs Byamän.  

* Söndagen 12 april, kl. 15.00, årsmöte 

för Tällbergs Hembygdsförening. 

Trädfällning, Information finns på 

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

 

Byavgift, Betala denna snarast till 

Byamännens bankgiro. 

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


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 
Gun-Britt Borelius, ledamot 
Jan Nordkvist, ledamot 
Ulla Rombo, ledamot 

 

 

 

 

”Nu är det vinter och skidan den slinter”! 

Vi ses i skidspåret! 
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Bilder: Björn Rombo (1 – 2;4 - 6) Bo Martinsson (3) 
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