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Jul– och Luciafesten 
Den 12 december hölls den traditionella jul och Luciafesten i Byagården. 
Sällan har någon julfest i Tunsjön varit så välbesökt av julens   speciella 
företrädare. Det var faktiskt så att inte bara Tomten och Lucian hedrade oss 
med ett besök, utan vi fick också glädjen att träffa världens allra sötaste Lill-
Lucia i from av lilla Kajsa Höberg.  
Programmet var sig likt från tidigare år. Damerna i festkommittén hade bullat 
upp med en fantastiskt god julgröt, som serverades tillsammans med skink-
smörgås. Därtill bjöds naturligtvis också kaffe med kaka. 
Frågesport fanns också på programmet där Susanne Aggeryd ledde 
tävlingen som gick ut på att hitta julmat bland olika och konstiga bok-
stavskombinationer. 
Lilla julafton hör självfallet också till en riktig julfest, och kvällen avsluta-
des med att alla deltagarna förärades en fin julklapp av Tunsjöns egen tomte. 

 

Årsmötet 
Tyvärr måste vi av 
olika omständigheter 
skjuta fram årsmötet. 
Nytt datum blir  den 
18april. Separat kallel-
se med verksamhetsbe-
rättelse och årsredovis-
ning kommer att skick-
as ut i början av april. 

Ungdomar 
Vi har dåligt med ungdomar i sty-
relse och kommittéer i vår förening. 
Detta är en brist, eftersom vi vill att 
Föreningen Tunsjö Byalag ska vara 
en förening för alla, såväl gammal 
som ung. Majoriteten av medlem-
marna hör visserligen till de äldre 
generationerna. Men det finns 
även en del ungdomar i medlems-
registret, och det är mycket viktigt 
att vi även lyckats engagera dom i 
föreningsarbetet. Så att föreningen 
blir som vi vill, nämligen en före-
ning för alla. 
Det här kan göras på åtminstone 
två sätt. Antingen försöker vi att 
hitta unga kandidater till funktioner i 
nuvarande organisation, eller så 
bildar vi en särskild ungdomsavdel-
ning, kommitté eller liknande. 
Fundera på detta och kom in med 
förslag till styrelse, valberedning 
eller till årsmötet. Kom också gärna 
på förslag på ungdomar som kan 
tänkas ställa upp. 

En gentleman blir ald-
rig sittande i en över-
full buss utan att ta en 
kvinna i knät 

FAMILJEDAGEN 
på sjön går som vanligt sista söndagen i mars, som i år infaller den 28/3. 
Liksom de senaste åren så hålls arrangemanget vid det södra vindskyddet.  
 

• Starttid 11,00 och fiskestart kl 11.30 

• Peter och Tommy borrar hål vilket garanterar fiskelyckan 

• Önskas transport,  samling  Hamréns gård, Tunsjön 122-127, kl 10.30 

• Fisketävling med fina priser 

• Lotterier   

• Godis till barnen  

• Deltagarna medtager egen förtäring 

• Byagårdskommitten ordnar grill och eld.                                   Välkomna! 

ISLOSSNING 
Vi kommer även i år att arrangera en tävling i att gissa när isen 
går upp. Genom en sinnrik anordning kan man avläsa det exak-
ta ögonblicket det sker.  Normalt någon vecka in i maj, men det 
har även hänt att det skett både tidigare och senare. Det kostar 
40 kr per gissning att delta, eller 3 gissningar för 100 kr. Fyll i, 
klipp ur och skicka/lämna kupongen till Peter Jonasson (0620-
91101), Tunsjön 151, 873 91 Bollstabruk. Hälften av  intäkterna 
går tillbaka till den som har den bästa gissningen.  
Namn……………………………   Tel……………….. 
Gissning 1 Datum  ……….Timmar ……...Minuter…… 
Gissning 2 Datum  ……….Timmar ……...Minuter…... 
Gissning 3 Datum  ……….Timmar ……...Minuter…… 
Betalning bifogas.  Sista inlämningsdag 2010-04-15 

Sophämtning 
Grovsophämtning sker i år 
vecka 17, och sista dag för 
anmälan är den 21 april, 
vilket ska ske till Reaxcer, 
tel. 0612-71 73 70, 
Med början detta år kom-
mer kommunen att göra 
en förändring av sophämt-
ningen vid fritidshus, ge-
nom att ställa ut egna sop-
kärl till alla fritidshus. 
Man kommer att påbörja 
detta norrifrån, och till år 
2012 ska det vara genom-
fört i hela kommunen. 


