
TUNSJÖ-NYTT 
19 97

Jul– och Luciafest 

Lördag  10 /12 kl. 17     
Tunsjö Byagård            
 

Traditionsenligt består förtäringen 
även i år  av 
 

• Glögg med tilltugg 

• Julgröt 

• Skinksmörgås 

• Kaffe och kaka 
 

Självklart ska vi också  ha  lilla julafton. Tomten kommer och delar 
ut julklappar. Ta med en julklapp, värde ca. 40-50 kr.  
Priset för julfesten är 75 kr. per person och anmälan senast den   
5 /12 till Susanne Aggeryd tel. 0620-129 63 eller 070-56 97 316. 
Välkomna! 

 

Kraftverket 

Miljödomstolen godkände ju för ett 
år sedan Elpatrons planer på att 
anlägga ett minikraftverk vid Lad-
vattenåns utlopp i Tunsjön. 
Diverse organisationer har nu 
överklagat detta beslut till Miljö-
överdomstolen, som kommer att 
hålla förhandlingar i ärendet i 
slutet av november. Föreningen 
fortsätter att bevaka frågan och 
återkommer med mer information 
längre fram. 

  

Soptunnor 
Säsongen för fritidshusens sop-
hämtning är nu över, och fortfaran-
de står några tunnor kvar vid upp-
hämtningsplatserna. Det kan kan-
ske därför vara skäl att påminna om 
att kommunen inte tar hand om 
tunnorna över vintern, utan det är 
upp till soptunneägaren själv att 
göra. Risken finns väl att tunnan 
förstörs om den får stå kvar vid 
vägkanten under vintern.  

Almanackor 
Nu finns 2012 års Tunsjökalendrar klara för 
beställning. Ett självklart val när det gäller att 
hitta uppskattade julklappar……………... 
Även i år  får man mängdrabatt! En alma-
nacka kostar 100 kr, köper man 3 kostar det 
250 kr, 5 kostar 400 kr och slår man till med 
10 st. betalar man 750 kr. 

Är Du intresserad kontakta Ingrid Jacobs-
son 0620-515 02 eller Per-Anders Ham-
rén 0620-910 24 , 070-32 20 966. Du kan 
också skicka mail till 
 per-anders.hamren@telia.com. 
Vi kan också skicka dem per post om så önskas mot ett litet portotillägg.  

Kulturkommittén 

jobbar oförtrutet vidare med att framställa skriften om 
Tunsjön, framför allt i ett historiskt perspektiv. Mycket 
material finns klart, men nu behöver vi få tag på en skick-
lig journalist eller författare, som kan hjälpa oss omsätta 
vårt material i en intressant text. 

Tips mottas gärna och detta gäller även om någon kan 
hjälpa oss hitta en billig dator, som vi kan förvara och 
organisera materialet i. 
Med detta Tunsjö-Nytt bifogas till alla fastighetsägare en 
förfrågan, där vi vill ha in uppgifter om varje hus i byn. 
Meningen är att vi  i skrivelsen ska ha en liten presenta-
tion med text och bild om varje fastighet i Tunsjön. 

Kläderna gör inte man-
nen, men det får en del 
människor att tro att det 
finns en man i dem……. 

Hemsidan 
Hasse Hultman som ansvarar för vår 
hemsida tar gärna emot förslag med 
text och bild om företeelser som kan 
vara intressant för publicering på vår 
hemsida.   
hasse.hultman@swipnet.se 

Vindkraftsutbyggnader 
Nästan dagligen kan vi i ortspres-
sen läsa om planer på vindkraftsut-
byggnader runt om i Ådalen. 
I debatten har man kunnat läsa om 
för– och nackdelar med vindkraft. 
Till nackdelarna brukar anges 
skuggningar, fläktljud och föränd-
rad landskapsbild. Det är ju klart, 
det skulle inte vara så roligt att ha  
vindkraftverk på bergen runt Tun-
sjön, om vi då skulle drabbas av 
sådana effekter. 

Föreningen försöker därför hålla 
den här frågan under uppsikt, och 
har därför bl.a. varit på informa-
tionsmöte i Västansjö, där planerna 
på en vindkraftsby på Knäsjöberget 
presenterades. Från det mötet 
kunde vi konstatera att avståndet 
från Tunsjön till vindkraftverken bör 
bli ca. 1 mil. Det är väl inte troligt 
att vi kan påverka det aktuella 
beslutet, men Tunsjön berörs kan-
ske inte i någon större utsträckning. 
Den andra utbyggnaden i närheten 
är ju mellan Sollefteå och Långse-
le. Där har vi inte erhållit någon 
information, men avståndet dit är 
nog också runt 1 mil. Dock är det 
ev. lite oroande att vi inte har några 
höga berg emellan, men förhopp-
ningsvis är påverkan på oss liten. 


