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Jul– och Luciafesten 
Den 11 december hölls den traditionella jul- och Luciafesten i 
Byagården. 
Vår alerta festkommitté hade återigen arrangerat en utomordent-
ligt trevlig julfest. Först välkomnades vi av Vilma, en liten lucia, 
som bjöd på glögg och pepparkaka.  
Därefter serverades en fantastiskt god julgröt med skinksmör-
gås, varefter den kulinariska delen avslutades med kaffe och 
kaka. 
Susanne Aggeryd  hade även till denna fest totat ihop en frågesporttävling där det gällde att hitta orts-
namn bland de mest kufiska ledtrådar. 
Som avslutning så genomfördes julklappsutdelning av tomten som förärade julklappar till alla som under 
året varit snälla. Märklig nog så visade det sig vara alla närvarande. Men, det kanske inte var så kons-
tigt, det var ju trots allt tunsjöbor det handlade om……... …. 

 

Årsmötet 
kommer i år att hål-
las den 10 april kl 
15.00 i Byagården. 
Se särskild kallelse 
med årsberättelse 
och årsredovisning.  

Elavtal 
Vi har under några år haft en över-
enskommelse med Skellefteå Kraft 
om prissättningen för el för med-
lemmar i Tunsjö Byalag. Bl.a. har 
det inneburit att man inte debiterat 
någon fast avgift. De flesta elleve-
rantörer tar ut ca. 300– 400 kr per 
år i fast avgift. Nu har Skellefteå 
Kraft meddelat att man inför fasta 
avgifter och faktureringsavgifter för 
rörliga avtal och fasta avtal när 
dessa omtecknas. 
Skälet för att välja Skellefteå Kraft 
har därför fallit bort, och vi har tittat 
efter leverantörer som har förmånli-
gare villkor. Enligt Energimark-
nadsinspektions jämförelselista 
”Elpriskollen” har dessa de ekono-
miskt bästa avtalen: 
Kalmar Energi, 0480-45 11 45 
www.kalmarenergi.se 
 
Karlstad Energi, 054-29 66 05 
www.karlstadenergi.se 
 
Om man använda datorn för att 
teckna avtal och betala via  e-
faktura så är också Storuman 
Energi intressanta: 
www.storumanenergi.se         
0951-103 35 
Storuman energi erbjuder också 
elmixavtal, som är blandning mel-
lan fast och rörligt pris.  

Om Du vill gömma något för 
Dina barn, lägg det då i städ-
skåpet…………….. 

FAMILJEDAGEN 
sista söndagen i mars, den 27/3. I år håller vi till i vindskyddet mitt emot Westerlunds.  
 

• Starttid 11,00 och fiskestart kl 11.30 (OBS! Tänk på sommartiden) 

• Önskas transport,  samling  hos Westerlunds gård, kl 10.30 

• Förborrade hål 

• 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 2011-04-15 

Sophämtning 
Grovsophämtning sker i år 
vecka 18, och sista dag för 
anmälan är den 27 april, 
vilket ska ske till Reaxcer, 
tel. 0612-71 73 70. 

Var är min 
julklapp? 

Glad Påsk 


