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Sommarfesten 
Festkommittén i Tunsjö Byalag kan återigen lägga till en succé på meritlis-
tan. Man har under flera år arrangerat många trevliga fester i Byagården, 
men frågan är om inte årets tillställning var en av de mer lyckade.  
Lördag den 9 juli,  
samlades närma-
re 50 festdeltaga-
re, som bjöds på 
grönsallad, rost-
biff, potatisgra-
täng, samt kaffe 
och kaka. Allt-
sammans fantas-
tiskt gott och gäs-
terna lät sig väl 
smaka. Den goda 
maten var  en 
viktig förklaring till 
att festen blev så 
lyckad, men dit 
måste också räk-
nas den trevliga 
underhållningen. 
Kent Sundberg 
var för många en 
ny, men mycket 
angenäm bekantskap. Med gitarrspel och sång bjöd han på en repertoar 
som tilltalade en bred publik. En rejäl överraskning bjöds det också på då 
Marie Jeansson från Luleå, men med rötterna i trakten, äntrade scenen. 
Hon berättade då lite om sig själv och sin kärlek till Tunsjön, uttalade ett 
tack till Festkommittén, samt  framförde ett mycket vackert flöjtspel ackom-
panjerad av Kent på gitarr.  
Som traditionen bjuder så avhölls också en del tävlingar. Bl.a. en utmanan-
de frågesporttävling, med Mauritz Falk som vinnare. 
Ingen sommarfest utan pilkastning, och det blev en jämn och spännande 
tävling, som i stor utsträckning dominerades av familjen Melander, där Leif 
Melander i år drog längsta strået. 
Dessutom hade arrangörerna lagt in en extratävling som gick ut på att gissa 
Festkommitténs sammanlagda vikt. Ingen lyckades pricka in det exakta an-
talet kilo, men Ingegerd Jonsson var väldigt nära och prisades också för 
denna prestation. 
Mauritz Falk var inte bara duktig på frågesport, han visade sig också vara 
en hejare på att beräkna när Tunsjön skulle bli isfri, för vilket han också er-
höll ett pris i samband med festen.   

Hornuggla 

Den som har varit i närheten av Hälludden under sena kvällar nu i sommar 
kan knappast ha undgått att höra ganska gälla rop. Det är Hornugglan som ger 
sig tillkänna. Hornugglan är en medelstor uggla som mäter 31-37 cm, har ett 
vingspann på 86-98 cm och väger ca 280 gram. Den har långa örontofsar som 
kan resas och riktas uppåt. Hornugglan är svårsedd dagtid då den kamouflerar 
sig genom att sitta på en trädgren tätt intill stammen 

Men, däremot kan den avlyssnas på kvällar och nätter då den ofta ropar, spe-
ciellt nu i juli, då den försöker locka ungarna ur boet. 

  

SurströmmingsfestSurströmmingsfest  
Lördag den 20 augusti kl 18 

Lokalen är som vanligt Byagården, och det 
kommer att serveras sill eller varmkorv för 
den som inte gillar surströmming.  På pro-
grammet 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: 80 kr 
person. 
Anmälan senast den 17 aug. till  
Susanne 0620-129 63 eller 070-569 73 16  

Kärlek vid första ögon-
kastet är ungefär lika till-
förlitlig som en diagnos 
vid första handslaget! 

Grovsophämtning 
kommer att ske vecka 39, alltså den 26-30 
sept. Sista budningsdag är den 21 sept. 
Den som vill lämna grovsopor måsta alltså 
ringa entreprenören på tel.nr. 0612-717370 
senast detta datum. 
Ordinarie tömning sker onsdagar udda 
veckor. 

Byagården 
Botaniska Institutionen vid Stock-
holms Universitet håller just nu på 
med en undersökning av viss växtlig-
het i Ångermanland och har för detta 
ändamål hyrt Byagården från den 20 
juli till den 19 augusti. 


