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Familjedagen 
Inte heller detta år  hade vi någon tur 
med vädret den 27 mars, när Byalaget 
som vanligt anordnade den traditionel-
la familjedagen på sjön.  Ofta har vi 
hklarblå himmel och ett gnistrande 
solsken, men i år liksom i fjol var det 
betydligt molnigare. Ett tjugotal delta-
gare försökte på alla sätt under 1,5 
timmer med att försöka locka någon 
fisk att nappa på kroken, utan att lyck-
as. I brist på fisk får vi  istället visa en 
bild på vad som fanns på grillarna.      
                                      

 
 Efter tävlingen skedde korvgrillning,  
och lotteridragningar. De yngre  av 
deltagarna hade sedan att leta efter 
fruktbärande godisträd i skogen, vilket 
som vanligt visade sig vara en givande 
aktivitet.  

En kompromiss är konsten 
att dela en kaka så att alla 
tror de har fått den största 
biten……………. 

Strömavbrott 
Lördag den 4 juni råkade nästan 
hela Tunsjön ut för ett strömav-
brott som enligt uppgift varade i 
över 12 timmar. Detta innebar att 
gränsen för skadestånd enligt 
gällande lagstiftning överskreds, 
och nätbolaget E.ON Elnät AB är 
skyldiga att utge skadestånd, 
som i de allra flesta fall kommer 
att uppgå till 900 kr. 
Föreningen, har genom Göran 
Högberg, varit i kontakt med 
E.ON, som lovat översända blan-
ketter till var och en som drab-
bats av avbrottet. 

Årsmötet 

Uppenbarligen är medlemmarna i Föreningen Tunsjö Byalag 
nöjda med det sätt som föreningen fungerar, då det i stort sett 
blev omval över hela linjen, när årsmötet gick av stapeln den 10 
april i Byagården.  
Styrelsen: 
Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande Göran Hög-
berg, sekreterare Ingrid Jacobsson, kassör Eva Hamrén, leda-
möter Tommy Westerlund, Peter  Jonasson och Thomas Wik-
ström. Suppleanter Mauritz Falk och Christer Strindberg.  
Sjö– och byagårdskommitté:: 
Sammankallande Göran Högberg, stugfogde Tommy Wester-
lund, Peter Jonasson, Leif Bystedt, Eva Hamrén, Ann-Sofie 
Högberg, Thomas Wikström och Anders Westerlund 
Kulturkommittén: 
Sammankallande Susanne Aggeryd, Birgit Höglin, Ingrid Ja-
cobsson, Christina Bystedt, Birgitta Höglund, Aina Ferlander, 
Mauritz Falk, Peter Jonasson och Per-Anders Hamrén. 
Festkommittén: 
Sammankallande Agneta Hellström, Christina Bystedt, Birgitta 
Höglund, Susanne Aggeryd och Ann-Marie Normark. 

Byagården 
Suterrängvåning  med förråd, 
toalett med duschkabin samt 
tvättmaskin , torktumlare, tork-
skåp och skotork. Här finns också 
vattenkällan placerad. 
Entrevåning bestående av kök, 2 
samlingsrum med öppen planlös-
ning samt vc och tvättställ.  

I byggnaden finns TV, stereoan-
läggning och komplett köksutrust-
ning. Fyra st. sovplatser och möj-
lighet att komplettera med tillfälli-
ga bäddar.  

Uthyrningspris för medlemmar : 
100 kr./dygn. Vintertillägg 100 kr. 
per dygn under tiden 15/9 – 15/5. 

Externa hyrespriser:                                   

400  kr per dygn, 2.400  kr per 
vecka. Vintertillägg 100 kr. per 
dygn under tiden 15/9 – 15/5. 

Stugfogde: Tommy Westerlund, 
tel 0620-91133,  070-6005965,  
073-0226395. 
Övriga kontaktpersoner:  

Göran Högberg:  0620-91100,  
070-6086572. 

 Eva Hamrén: 0620-91024,  070-
2749544 . 

Flottlossningen 

Trots nästa extremkyla 
under vintern och ett ovan-
ligt tjock istäcke i början 
av april, så gick isen redan 
den 25 april, vilket är näs-
tan nytt rekord. Så tidigt 
var det ingen som hade 
gissat, men den som hade 
den tidigaste tidpunkten 
var Mauritz Falk.  

Visserligen 
hade han 
missat med 
nästan två 
dygn, han 
hade trott på 
den 27:e, 
men då han ändå var när-
mast, så får han titulera sig 
årets flottgissningsmästare. 

Trevlig 

Midsom-
mar! 

SOMMARFESTEN     
 Lördag den 9/7 kl 17 i Byagården 
I år serveras grönsallad, potatisgratäng, 
rostbiff, samt kaffe och kaka. Dryck som 
ingår är bordsvatten eller källvatten. Öns-
kas annan dryck får man själv ta med sig 
denna. 

För underhållningen i form av sång och musik svarar  

Kent Sundberg  
 Programmet i övrigt innehåller som vanligt lekar, tävlingar, lot-
terier m.m. Vinnaren av flottlossningstävlingen, Mauritz Falk, 
kommer att motta sitt pris.  

Alltihop till den låga kostnaden av 125 kr per person. 
Anmälan senast den 3 juli till Agneta 0620-911 33 eller 0730-
22 63 95 eller Ann-Marie  070-204 77 93 

Fiskgjuse 
Jonas Lind har 
lyckats ta några bra 
bilder av fiskgjusen. 
Den som vill se 
ännu fler kan göra 
ett besök på vår 
hemsida: 
www.tunsjon.se 


