Ekonomi, är konsten att
använda sina pengar på
sådant sätt att man inte har
den minsta glädje av dom
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Sophämtning

Jul– och Luciafest

Lördag 11 /12 kl. 17 i
sjö Byagård

Kraftverket
Miljödomstolen har nu haft en
förhandling för att ta ställning till
ansökan om ett nytt kraftverk vid
Tunsjöns västra strand. Föreningen var representerad och ombads
också att avge vår uppfattning. Vi
har ju flera gångar, bl.a. i TunsjöNytt, informerat om planerna, och
våra medlemmar har givits möjlighet att ge sin syn på saken. I dessa kontakter har det framkommit
att i stort sett alla som svarat har
ansett att några hinder mot etableringen finns inte, under förutsättning att det hela genomförs på det
sätt som förespeglats, d.v.s. att
placeringen blir diskret och att
inga störande ljud uppstår.

Tun-

Även i år är det julgröt och skinksmörgås på menyn, samt givetvis
glögg och kaffe och kaka.
Som traditionen bjuder ska vi
också ha en lilla julafton. Tomten
kommer och delar ut julklappar.
Var och en tar med sig en julklapp,
värde max. 50 kr.
Priset för julfesten är 60 kr. per person och anmälan senast den 4
december till Agneta 0620-911 33.

Som bekant så införs nästa år nya
regler för sophämtning vid fritidshus då varje fritidshusägare får ett
eget sopkärl. Det finns ett antal val
Du kan göra för att underlätta hanteringen samt reducera kostnaden.
Man kan t.ex. sätta lås på tunnan
och placera den vid allmän väg.
Man kan också gå ihop med sina
grannar och ha en gemensam
soptunna för att reducera kostnaden. Vill man då inte ha viktavgift så
kan få gemensamhetskärl för 620
kr, alltså samma som tidigare. Information/blanketter finns på kommunens hemsida www.kramfors.se.

Miljödomstolen räknar med att
avge dom före årsskiftet.
Som var och en har kunnat se så
har vattennivån varit ganska hög
tidigare i höst. Även om nivån varit
högre än i somras, så har den inte
varit onormalt hög. Enligt vattendomen från 1924 så får vattnet gå
upp till överkanten på dammluckorna, vilket nu också nästan skedde. Skulle det bli högre så rinner
vattnet dels över och dels så öppnas också en lucka automatiskt.
På höstarna brukar f.ö. också
vattennivån stiga innan vintern. I
år kom höstregnen lite tidigare än
vanligt, och därför märktes den
högre vattennivån lite mer.
Just vattennivån i sjön engagerar
våra medlemmar. Vi har därför
ringt runt för att ta reda på vad
man tycker, och det visar sig att
nästan alla är mycket nöjda med
den nivå som nu etablerats i .
Visserligen fanns det några skulle
kunna tänka sig en lite högre nivå,
men man var ändå belåtna med
den situation som förelegat.

Kalendrar
Nu finns 2011 års Tunsjökalender klara för beställning. Ett självklart val när det gäller att hitta uppskattade julklappar……………...
Även i år får man mängdrabatt! En kalender kostar 100 kr, köper man 3 kostar det 250kr, 5 stycken
kostar 400 kr och slår man till med 10 kalendrar betalar man 750 kr.

Är Du intresserad kontakta Ingrid Jacobsson 0620-515 02 eller Per-Anders Hamrén 0620-910
24 , 0612-802 69. Du kan också skicka mail till per-anders.hamren@telia.com.
Vi kan också skicka kalendrar per post om så önskas mot ett litet portotillägg.

Fiskgjuse
på jakt
över Tunsjöns vatten!

