Kärlek kan inte köpas för
pengar, men de ger en god
förhandlingsposition…...
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SOMMARFESTEN

Familjedagen

Lördag den 10/7 kl 17 i Byagården

Vädrets makter var inte med oss den
28 mars i år, när Byalaget som vanligt
anordnade den traditionella familjedagen på sjön. Normalt brukar vi ha
klarblå himmel och ett gnistrande solsken, men i år var det betydligt molnigare. Möjligen kan detta också vara
orsaken till att det var färre deltagare
än normalt, ett tjugotal mot de 35-40
som brukar vara med annars.
Men stämningen var på topp, även om
fiskelyckan inte var sådär påtaglig.
Kalle Jonasson visade att han inte
bara är bra på att beräkna islossningar, han är en riktig storfiskare också.
Han lyckades nämligen lura upp två
abborrar ur Tunsjöns vatten, vilket var
dubbelt så mycket som vad någon
annan kunde visa upp.

På mångas önskemål så återkommer i år
Vimas med sin thailändska buffé, vilket
garanterar att vi kommer att få både riklig
och välsmakande mat. Den som vill ha
annan dryck än bordsvatten eller lättöl, bör
nog ta med sig det själva..

Medlemskap
Vid årsmötet beslutades att införa
möjligheten att erhålla individuellt
medlemskap i föreningen. Tidigare hade vi enbart familjemedlemsskap baserat på fastighet i
Tunsjön. Nu kan den som vill och
delar föreningens målsättning
och sympatiserar med dess
strävanden, lösa individuellt medlemskap mot en årsavgift om 100
kr. Avgiften sätts in på Föreningen Tunsjö Byagårds plusgiro
konto nr. 455 58 13-7. Glöm inte
uppge namn och adress.

Flottlossningen
År 2008 vann Kalle Jonasson flottlossningen genom
att beräkna tidpunkten till
kl. 8 den 2 maj.
Ett vinnande koncept överger man inte i första hand,
och se, i år upprepade han
bedriften. Flotten lossnade
vid 10-tiden på söndagen
den 2 maj, och Kalle är
den förste i historien som
vinner flottlossningen för
andra gången, och dessutom på samma tid.
Ett stort grattis till vår
mästertippare
.

Programmet i övrigt innehåller som vanligt lekar, tävlingar, lotterier m.m. Vinnaren av flottlossningstävlingen kommer också att
koras. I skrivande stund är det inte klart hur underhållningsdelen
kommer att se ut, men räkna med att festkommittén kommer att
hitta på något.

Alltihop till den låga kostnaden av 150 kr per person.
Anmälan senast den 28 juni till Agneta 0620-911 33 eller
0730-22 63 95 alternativt Ann-Marie Normark 0620-512 89.

Årsmötet
Från årsmötet kan rapporteras att inga större och omvälvande
förändringar skedde. Styrelsen fick förnyat förtroende och ser
därför ut som följer:
Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande Göran Högberg, sekreterare Ingrid Jacobsson, kassör Eva Hamrén, ledamöter Tommy Westerlund, Peter Jonasson och Thomas Wikström. Suppleanter Mauritz Falk och Christer Strindberg. Den
sistnämnde en gammal bekant som återkommer till styrelsen
efter några års frånvaro och ersätter Janne Höglin som avböjt
omval.
Vår aktiva Sjö– och byagårdskommitté har efter mötet följande uppställning:
Sammankallande Göran Högberg, stugfogde Tommy Westerlund, Peter Jonasson, Leif Bystedt, Eva Hamrén, Ann-Sofie
Högberg, Thomas Wikström och Anders Westerlund
Kulturkommitténs lsammansättning:
Sammankallande Susanne Aggeryd, Birgit Höglin, Ingrid Jacobsson, Christina Bystedt, Birgitta Höglund, Mauritz Falk, Peter
Jonasson och Per-Anders Hamrén.
Festkommittén har under senare år dränerats på deltagare,
utan att något nytt har tillkommit, och verksamheten det senaste
året har därför varit något mager. Därför är synnerligen glädjande att årsmötet kunde ge kommittén en välbehövlig förstärkning:
Sammankallande Agneta Hellström, Christina Bystedt, Birgitta
Höglund, Susanne Aggeryd och Ann-Marie Normark.

Trevlig

För övrigt kan nämnas att en förändring skedde beträffande
medlemskap i föreningen, vilket vi informerar om på annan plats
i detta Tunsjö-Nytt.

Midsommar!

Rutinerade Göran Aggeryd ledde föreningens 13:e årsmöte på
ett förtjänstfullt sätt i sedvanlig stil.

Efter tävlingen skedde korvgrillning,
prisutdelningar och lotteridragningar.
Den yngre generationen av byalagsmedlemmar hade sedan att leta efter
fruktbärande godisträd i skogen, vilket
förvånande nog visade sig vara en
tämligen framgångsrik sysselsättning.

Byagården
Byagårdskommittén jobbar oförtrutet på
att utveckla och underhålla vårt föreningshus, Tunsjö Byagård. Nämnas kan
att man nu är igång med att inmontera
en duschkabin i badrummet i suterrängvåningen , samt även installerar tvättmaskin, torktumlare och torkskåp.
P.g.a. detta har vi denna vår inte kunnat
hyra ut Byagården, men nu är lokalerna
snart lediga för uthyrning igen.

Aktuella hyrespriser:
Medlemmar:
Sommartid 100 kr/dygn Vintertid 200 kr/dygn
Icke medlemmar:
Sommartid 200 kr/dygn Vintertid 400 kr/dygn
Företag: 500 kr/dygn

