Banker är som någon
som lånar ut sitt paraply
när solen skiner och vill

ha tillbaka det när det
börjar regna!
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Ornitologisk sensation
På fastigheten Jonstorp i Tunsjön har fastighetsägarna Karin och
Oloph Lind samt Torsten Falk kunnat uppmärksamma en fågelbosättning av mera ovanligt slag. Enligt fågelkännare som Tunsjö-Nytt
konsulterat så är det mycket ovanligt att fiskmåsar bygger bon i
tallar, men detta har alltså hänt på Jonstorp.
På bilden syns fågeln ruva på sina ägg bara några meter från husets
entré och en bra bit från själva sjön. Förra året blev ett måsbo i
närheten plundrat av minken. Kanske den erfarenheten har fått måsen att söka sig ett säkrare boende.

Grovsophämtning
kommer att ske vecka 38, alltså
den 20-24 sept. Sista budningsdag är den 15 sept.
Den som vill lämna grovsopor
måsta alltså ringa entreprenören på tel.nr. 0612-717370
senast detta datum.
Som grovsopor räknas skrymmande avfall som inte ryms
bland ordinarie hushållssopor.
Byggavfall och liknande räknas
inte som grovsopor.
Vi upplever just nu ett skönt
väder med den torraste
sommar vi haft på flera år.
En konsekvens av detta är
att vattennivån i sjön blir lite
lägre. Elpatron stängde
driften i kraftverket när nivån sjunkit 40 cm under
max.nivå enligt vår överenskommelse, men sedan
har nog avdunstningen gjort
att den inte stigit igen.

Sommarfesten
Efter ett uppehåll förra året så återkom den
efterlängtade sommarfesten detta år. Den 10
juni sammanstrålade ett femtiotal bybor för att
bl.a. njuta av den synnerligen goda thai-buffé
som Vimas återigen dukade upp.
Hon börjar kunna
vägen ut till Tunsjön nu, Vimas.
Tror att det var 7
gången hon var
här, då hon också serverat i
samband med en
del privata fester.
Hur som helst,
En lyckad sommarfest
buffén var lika
välsmakande och att döma av de glada minerna hos Hasse o Marrikligt tilltagen
gareta Näslund.
som vanligt.
Som traditionen bjuder så avhölls också en
del tävlingar. Bl.a. så hade Susanne Aggeryd
knåpat ihop en väldigt klurig frågesporttävling, där det inte var någon som klarade ut
alla svaren. Bäst lyckades duon AnnCharlotte Nordström och Mikael Hellström,
som med 10 rätt segrade i tävlingen.

Feskommittén har nöjet inbjuda till

Surströmmingsfest
Lördag den 28 augusti kl 18
Lokalen är som vanligt Byagården, och det
kommer att serveras sill eller varmkorv för
den som inte gillar surströmming. På programmet står allsång och andra trevligheter,
möjligen kör vi fjolårets succétävling ”Så ska
det låta” i repris om så önskas.
Lättöl eller bordsdryck, smör och bröd samt
kaffe och kaka ingår. Eventuell annan dryck
får festdeltagarna själva svara för. Pris: 75 kr
person.
Anmälan senast den 23 aug. till Agneta
0620-911 33 eller 0730-22 63 95 .

Byavägsvandring

Ingen sommarfest utan pilkastning, och det
blev en jämn och spännande tävling, som
vanns av Christer Strindberg efter en skiljeomgång med Johan Melander.
Just nu känns det inte speciellt höstlikt, men vi vet att
hösten kommer, och då ökar
också risken för inbrott .
Kontaktperson i föreningen
för ”Grannsamverkan mot
brott ” är Peter Jonasson,
tel.nr. 070-25 11 090. Har ni
funderingar runt detta eller
behöver ett råd kontakta honom gärna. Likaså är vi intresserade av att veta om
någon varit utsatt för inbrott.

Stövelkastning är också en gammal tunsjöklassiker som naturligtvis måste ingå i programmet på en riktig sommarfest. Den svåra
konsten kräver ett bestämt handlag och väl
koordinerade rörelser, vilket Rolf Jonsson
visade sig besitta.
Vid festen delades också priset ut till Kalle
Jonasson, som för andra gången segrade i
tävlingen att gissa när isen går på Tunsjön.
Prissumman, nästan 1.200 kr., tillsammans
med vederbörliga gratulationer överlämnades
av föreningens kassör Eva Hamrén.

Tisdag den 17 augusti kl 18
På begäran ska vi återigen arrangera
en vandring längs den gamla
byvägen genom Tunsjön med
Gunnar Melander som initierad guide.
Starten sker hos Hamréns, Tunsjön
123 och avslutas vid Gammelgårdsuddén. Ett tips: Samåk till Hamréns ,
så slipper Du gå tillbaka också!
Rejäla kläder och skor förordas!

