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Valberedning
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Jan-Åke Åkesson, sammankallande
Föreningsstämman valde att ge samtliga uppdrag på ett år.

Medlemmar och Möten
Antal medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut den 30 juni 2014 totalt 14 medlemsföretag.
Ordinarie föreningsstämma hölls 29 november 2013.
Vid detta möte gjordes val av ny styrelse samt fattades ett antal stadgebundna beslut.

Styrelsen har under verksamhetsår haft 11 protokollförda styrelsemöten.
.
Övriga möten under verksamhetsåret som skett i föreningens regi är följande.
•
•
•
•
•

Planeringsmöten om LissJul i Tällberg
Öppet möte för näringslivet om ”gästavgift” i Tällberg
Öppet möte för bybor om ”gästavgift” i Tällberg
Sex frukostträffar på Dalecarlia för information och diskussion - för alla intresserade
Tre lunchseminarier med teman inom besöksnäringen - för alla intresserade

Lunchseminarier som har genomförts under året
•
•
•

Siljansområdet som besöksmål, säsongen 2013 och i framtiden – Birgitta Bogren VD
Siljan Turism, samlade 28 deltagare 2014-02-07
Dalarnas besöksnäring i fokus – Anders Ahlgren, riksdagsledamot för Dalarnas län,
samlade 13 deltagare 2014-03-17
Winning approach leadership – Susie Pecuch, välkänd föreläsare från USA, samlade 12
deltagare 2014-09-30

Ekonomi och Avtal
Insatsen för att bli medlem i föreningen är bestämd till 1 000 kr.
Detta är föreningens egna kapital men fungerar samtidigt som en reserv vid oförutsedda
kostnader. Insatsen ska dock alltid återställas till det belopp som motsvarar antalet medlemmar
och deras totala insats.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013-14 bestämdes vid föreningsstämman till 100 kr.
Budget för verksamhetsåret har inte upprättas, då inga intäkter eller kostnader var planerade och
då ekonomiska insatser av föreningen ska vara självfinansierade.
Samarbetsavtal för verksamhetsåret 2013-14 har endast slutits för ett område.
•
•

Avtal med Leksands kommun om skötsel och drift av Holens Gammelgård under 2014
Avtal med medlemsföretaget Addictum KB om visning och drift av Holens Gammelgård

Verksamhet och organisation
Ändamålet hämtad ur stadgarna
Välkommen till Tällberg Ekonomisk Förening riktar sig till näringsidkare med intresse av
att utveckla besöksnäringen i Tällberg. En näringsidkare kan vara en fysisk eller juridisk
person som driver eller kommer att driva näringsverksamhet i Tällbergsbyarna. Föreningen har
till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i första hand samordna
besöksinriktade insatser och stödja utvecklingen av besöksnäringen i Tällberg, med angränsande
byar. Föreningen kommer också att verka som en lokal företagargruppering och arrangera
frukostträffar och lunchseminarier på hotellen i Tällberg.

Medlemsrekrytering
Styrelsen har upprättat förteckning på företag och näringsidkare i Tällbergsbyarna.
En inventering av verksamheter kopplade till besöksnäringen har skett i syfte att identifiera
lämpliga företag och personer som skulle kunna bli medlemmar i föreningen. En enkel förbättrad
presentationsfolder om föreningen tillsammans med en betalningsavi, har tagits fram.
Idébank med prioriterade arbetsområden
I samband med föreningens inledande Informations- och inspirationsmöte 2012 med föreningsoch företagsrepresentanter utarbetades en lista över viktiga samverkans- och arbetsområden.
Listan har blivit en idébank över prioriterade arbetsområden som föreningen arbetar med.
Intresseområden med ansvarspersoner som inrättades verksamhetsåret:
Den naturliga byn (miljö och natur) – Susanna Dufva-Sandberg
Den levande byn (verksamheter och upplevelser) - Anders Lidén
Den vänliga byn (värdskap och information) - Hans Jensen
Färdas till, från och i byn (logistik och kommunikation) – Göran Green
Övernatta, äta och vara i byn (boende och restauration) – Jerk Åkerblad
Världen i Tällberg (omvärldsbevakning och kontakter) – Jan Forsstedt
Guideverksamhet
Föreningen har för andra året i rad samarbetat med Leksands kommun angående driften av
Holens Gammelgård. Samarbetet är reglerat i ett avtal mellan föreningen och kommunen.
Avtalet med Leksands kommun innebär bl.a. att Välkommen till Tällberg kan disponera
gårdstunet på Holens Gammelgård för olika aktiviteter som t.ex. visningar och guidning.
Avtalet innebär dock inga ekonomiska förpliktelser för föreningen utan ett annat driftsavtal har
tecknats med ett av våra medlemsföretag. Företaget Adictum KB har tagit på sig hela ansvaret
och driften av Holens Gammelgård sedan sommarsäsongen 2013.

Projekt och satsningar
Styrelsen har valt att prioritera att i första hand arbeta i nedanstående arbetsgrupper och projekt
under året.
Samordning av Tällbergs annonsering i annonsbladen
Denna fråga togs upp på ett frukostmöte som en central fråga för besöksnäringens gemensamma
utveckling i Tällberg; att samla butiker och hotell för ett gemensamt uppslag i Magasinet vid
några tillfällen under våren, med t ex rubriken ”Det händer i Tällberg”.
LissJul i Tällberg
Detta evenemang, som genomfördes framgångsrikt 2013, kommer att genomföras under andra
advent 2014 med ett förbättrat och ytterligare utvecklat koncept.
Konst i Tällberg under ”Konst runt Siljan”
Aktiviteten ”Konst runt Siljan” kan utvecklas med fler och spännande aktiviteter i Tällberg, som
kan omfatta stora delar av besöksnäringen.

Hälso- och Motionsvecka
I samband med aktiviteterna vid ”Marathonhelgen” i augusti, kan veckan som föregår helgen
göras till en hälso- och motionsvecka, som skulle kunna inkludera stora delar av besöksnäringen
i Tällberg och locka många besökare.
Infrastruktur och service i Tällberg
Några funktioner är extra kritiska för Tällbergs fortlevnad för näringsidkare och som besöksort:
skolan, en väl trafikerad järnvägsstation och den lokala livsmedelsbutiken/lanthandeln. Dessa
frågor måste ständigt uppmärksammas och bevakas i Tällbergsbyarna.
Förberedelser till aktiviteter kring Vasaloppet och Skid-VM 2015
Det planeras bl a en Ice-bar® och ett Business-center i anslutning till Skid-VM, då många affärsoch VIP-gäster kommer att ha sitt boende i Tällberg. Aktiviteter vid dessa tillfällen kan stärka
intresset för Tällberg och till återkommande besök.
Välkomstskylt vid järnvägsstationen
Behovet är stort av en tydlig och välkomnande informationsskylt vid ankomst till byn.
Skylten bör placeras vid stationsbyggnaden, innehållande en välkomsttext, alla
boendeanläggningar med telefonnummer, riktning och avstånd, taxiföretag med telefonnummer
samt förses med en karthållare.
Webbplats för Tällberg
Detta projekt har under året påbörjats och slutförts av Tällbergs Byamän, i samarbete med
föreningen Välkommen till Tällberg.
Boken ”Historien om byn vid Siljan”
En bok med bilder och historier från och om Tällberg. Boken ska förutom vackra bilder förses
med historieberättande texter om bl a ”Meteoritnedslaget”, ”Vilka som varit i Tällberg”,
”Hotellen, ”Butikerna och kaffestugorna”, ”Midsommar”, ”Holen och byggnadskulturen”,
”Aktiviteter”, ”Julhelg och vinter”, ”Global mötesplats” mm. Boken skall i första hand finnas
tillgänglig på hotellen och i butikerna.
Guidningar och kulturpromenader
Byn har genom ett medlemsföretag kunnat erbjuda samordnade och paketerade guidningar och
kulturpromenader i Tällberg för både privat- och konferensgäster, utförda av auktoriserade
guider.
Fyra årliga gemensamma evenemang och event i Tällberg
Detta projekt är tänkt att omfatta midsommar, julmarknad samt en vår- och en höstaktivitet.
LissJul, julmarknaden i Tällberg andra advent, är det första samordnade evenemanget som har
genomförts i gemensam planering mellan näringsidkarna, hotellen, butikerna och föreningarna i
byn.
Tällbergsporten
En av de viktigaste entréerna-infarterna till vår by är Tällbergsporten, invid Rv70.
Rastplats passeras av över 5 900 bilar per dygn vilket motsvarar drygt 2 miljoner bilar per år.
Tällbergsporten bör uppmuntra till besök i Tällberg och skapa ett gott första intryck av byn.
Tillsammans med de ansvariga för platsen bör vi skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra
och trevligt välkomnande till Tällberg

Parkeringsmöjligheter i Tällberg
Brist på parkeringsplatser uppstår lätt vid större dagsevenemang som arrangeras i byn.
Föreningen har initierat en kartlägger befintliga parkeringsplatser och tagit upp frågan med
Leksands kommun. Kommunen har en allmän parkering invid Sturängen. Behovet av en mer
långsiktig lösning finns och bör tas fram för att undvika problem.
Frivillig gästavgift för besökare i Tällberg
Föreningen hade förra verksamhetsåret beviljats 50 tkr i projektstöd för en förstudie om
”gästavgift för besökare i Tällberg”. Projekttiden har omfattat delar av verksamhetsåret och
avslutats 2013-12-31. Projektet finansieras av Leader Dalälvarna och har krävt medfinansiering i
arbetstid. Projektet har redovisats i en rapport som återfinns på föreningens mobilanpassade
hemsida: www.valkommentilltallberg.se/gastavgift

