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 TällbergsNytt Juni 2014
 

”Missommar” 

Nu är det inte långt kvar. Dagarna är 

räknade. Snart vänder det, säger 

pessimisten. Men vi har många sköna 

sommardagar framför oss. Nu drar det igång 

med förberedelser inför majstångs-

resningar. Mycket att göra för alla som är 

engagerade. Kolla in tider för att klä 

majstängerna och kom förbi och hjälp till. 

Mycket ska hända och det är bara att 

hoppas att vi har tumme med vädergudarna, 

så att vi kan få njuta av denna höjdpunkt på 

året. 
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Gökotta i Nybodalen 

På Kristi himmelsfärdsdagens morgon 

samlades nästan 20 bybor för att under 

Staffan Müllers intressanta ledning 

promenera ner till Nybodalen. Det bjöds på 

mycket spännande information och 

förklaringar till hur naturen fungerar. Vi 

fick också lära oss känna igen några av våra 

skogsfåglars läten. Nere vid dammarnas 

trollska ljus åts den medhavda matsäcken. 
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Hotellinvigning 

Kristi Himmelfärdsdag, 29 maj, var det 

också dags att inviga Hotell Siljansstrand. 



Det stora renoveringsprojektet, var nu fört 

i hamn. Hans-Erik Börjesson talade och 

berättade en historia om en buss och en 

liten flicka, som hade räddats till livet i 

början av 1950-talet. Både ”flickan” och 

bussen var närvarande på invigningen. 

Bussen, destination Paris, kom rullande 

nedför Sjögattu. Nu renoverad, i skick som 

ny, och ”flickan”, 70-åringen, stod där vid 

Hans-Eriks sida. 
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Nationaldagen 
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Nationaldagen firades på Holen som vanligt. 

Det var uppehållsväder och ganska ljumma 

vindar. Birgitta Fröstad ledde firandet. 

Familjen Norman spelade. Spelade gjorde 

också tre stycken flickor från musikskolan i 

Leksand. Talet hölls av Salka Börjesson 

Eynon. När flaggan var hissad och 

nationalsången sjungen, kunde vi koppla av 

med lite fika från Holens kaffestuga.  
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Tällbergs hemsida 

 
Det under hösten 2013 startade projektet 

med att skapa en ny och modernare hemsida 

för byn har nu gått i mål med den första 

etappen. Projektgruppen består av Ann 

Egnell, Rachel Hellman, Tony Holm, Hans 

Jensen, Staffan Junel och Björn Rombo. 

Tidplanen har hållits och vi som arbetar i 

projektet ser fram emot såväl kommentarer 

som information som ni önskar få in på sidan. 

Målet är att ha en levande sida. Gruppen 

kommer under sommaren utbilda sig i att 

själva kunna genomföra nödvändiga 

uppdateringar. Ni som ännu inte varit inne på 

sidan hittar den under www.tallbergsby.se 

 

Det händer alltid något i Tällberg. Ofta 

bjuds man på någon överraskning. Söndagen 

15 juni dök det helt plötsligt upp ”en massa 

bubblor”. Dvs det parkerade ca 20 st VW-

bubblor mitt i Tällberg. De drog genast till 

sig nyfikna beundrare. 

http://www.tallbergsby.se/
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Övrigt  

Trafikvakter/volontärer söks 

Teater vid Siljans teaterföreställning 

”Camping – den perfekta utsikten” behöver 

hjälp under sina föreställningar med 

trafikvakter. 

Vi kommer att stänga av vägen vid 

Perusgattu, på samma vis som vid Tällberg 

Forum. 

Vi behöver hjälp onsdagar – söndagar kl. 

19.00-22.00 från och med 3 juli – 3 aug. 

Kontakta Maria Lindström om du har 

möjlighet att hjälpa till. 

maria@scensommar.nu eller 0708182877. 

Som tack för hjälpen erbjuder vi biljett till 

föreställningen. 

Reparerade bänkar 

 
Vi säger tack till Torbjörn Lundkvist och 

Sigge Engevall som har vandrat runt och 

reparerat våra bänkar. 
 

 
Bilder: Staffan Junel (1,2,3,4), Bo Martinsson (5,6), 

Björn Rombo (7)  

På gång 

Midsommarafton 20 juni kl 16.15 avmarsch 

från Bystugan. Lekar och ringdans med 

Kenneth Keys från 16.30 och cirka 17 reses 

majstången på sedvanligt sett vid 

Majstångsplatsen. 

Midsommardagen 21 juni  

kl 12 smyckning av barnens majstång.  

Kl 15 friluftsgudstjänst med Sten Boman på 

Holens tun. 

Majstångsresning på Holen kl 16 och 

därefter ringlekar med Kenneth Keys. 

Kl 23.30 midsommarmässa på ängen 

nedanför Majstångsplatsen.  

Danslekar vid Holen  

Varje tisdag från och med 24 juni blir det 

ringdans och lekar på traditionellt vis med 

Kenneth Keys med start kl 19.  

Musik vid Siljan, 29/6 – 5/7.  

Mer info www.musikvidsiljan.se 

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 

Håkan Andersson, kassör 

Jaana Eliasson, sekreterare 

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 
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