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Dalecarliabyn 

                            Hej grannar. 
 

Tack alla för just ni deltog i städdagen och stämman den 18 april 
städdagen resulterade i x antal säckar och ris vilket återbördades 
till jorden via Limhagen åvc, alltid lika trevligt att träffa alla fysiskt 
och se alla glada leenden och i år var första gången som byn hade 
städdag och stämma samma dag, återkoppla gärna synpunkter till 
styrelsen om ni har synpunkter. 

Vi samlades i Wasa stugan för en gemensam lunch som kocken på 
Dalecarlia Hotel hade snickrat till. 

Årsmötet för Dalecarlia byns samfällighetsförening gällande 2021 
årsmötes protokoll kommer att läggas ut på vår hemsida så fort 
det är undertecknat av samtliga berörda och att postnord har 
infört varannan dags utdelning i stora delar av landet så tar det 
några dagar extra. 

Men 2 punkter sticker ut. 

Fiber uppkoppling då Dala Link överlåtit fibern till Dala energi 
och för er önskar bättre fart på fibern, Claes i stuga 14 kommer 
med mer info kring detta och har ni frågor kontakta Claes. 

Martyn har sett över befintligt nät och uppgraderat några detaljer 
så ni kan uppleva att det blivit bättre. 

Vägfrågan i Leksands byarna där Leksands kommun ansökt om 
anläggningsförrättning där nästan alla fastighetsägare var kallade 
(Robban deltog) till ett informationsmöte den 5 maj där 
lantmäteriet var föredragande det beslutades att en arbetsgrupp 
tillsätts och mer information finns att läsa på Leksands kommuns 
hemsida alt Tällbergs bys hemsida och mera konkret information 
bedömdes av lantmäteriet att komma sen höst/vinter 2022. 

INTE ATT GLÖMMA. 

Till er som tänker att sälja fasigheten i Dalecarlia byn 
samfällighetsförening. 

Datum för den nya ägarens tillträde till fastigheten och vad er 
överenskommelse angående månadskostnaden vem betalar. 
Alltså, Namn, adress, mail, telefon nr och meddela detta till 
styrelsen. Annars har vi ingen aning om vem vi ska kontakta och 
vart vi ska sända fakturan.                                             
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Dalecarliabyn 

Vi återkommer med datum för Dalecarlia byns 
samfällighetsförenings ordinarie stämma. 

Lupin plockardagen bestäms när det är dags att ingripa (Tina 
avgör). 

Kom gärna med förslag på utflykter/besök. 

Som vi kan göra gemensamt om önskemål finnes till 
självkostnadspris. 

 

 

 

 

                                               

                                              
Hälsar 
 

Styrelsen för Dalecarliabyn  

 

Roban, tfn 070 6519923 

Claes N, tfn 070 9844110 

Håkan, tfn 0703 3311938 

Peter tfn   0706407198 

Tony  tfn  070 5469523 

styrelsen@dalecarliabyn.se  

 


