En normal affär förutsätter att både försäljaren och köparen känner varandra. En god
affär bygger ofta på
att ena parten inte gör
det.
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FAMILJEDAGEN
Mars är de stora arrangemangens månad. Första söndagen i mars är det Vasaloppet
och sista söndagen är Tunsjö familjedag med tävlingen Tunsjöns Pimpelmästare. I år
avgörs mästerskapen i Strindbergs Badvik på sjöns södra sida.

Facebook
En Tunsjögrupp finns nu
på Facebook. Där kommer
att publiceras en del nyheter och annan information
om föreningen, bl.a. om
arbetet med Tunsjöboken.
Glöm heller inte bort vår
hemsida:

www.tunsjon.se
Daniel af Thunberg 300 år
Den 15 maj 1712 föddes Tunsjöns
mest berömde person, fästning–
och kanalbyggaren Daniel af Thunberg. För sina meriter som byggare av försvarsanläggningar och
vattenkanaler adlades han av
Kungen och fick därmed namnet af
Thunberg. Thunberg ansvarade
bl.a. för bygget av Trollhätte kanal
och det var också Thunbergs idé
och ritningar som von Platen använde när han färdigställde Göta
Kanal.
Föreningen har för avsikt att uppmärksamma det här jubileet på
lämpligt sätt.. Bl.a. diskuteras möjligheten att låta sätta upp ett minnesmärke över af Thunberg.

Glad Påsk

•

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

•

Önskas transport, samling på Hamréns gård, Tunsjön 123, kl 10.30

•

Förborrade hål

•

Fisketävling med fina priser

•

Lotterier

•

Godis till barnen

•

Deltagarna medtager egen förtäring

•

Byagårdskommitten ordnar grill och eld.

Välkomna!
Strömavbrott

Byagården

Som de flesta nog har upptäckt så har vi haft
flera ganska långa strömavbrott under vintern. Dessutom många kortare avbrott. För
avbrott som är över 12 timmar ska nätbolaget, E.ON Elnät AB, betala ut avbrottsersättningar till de som drabbats, oavsett om det
är fritidshus eller permanentboende. Enligt
lag är ersättningen 12,5% av årskostnaden,
dock minst 900 kronor per avbrott. Avbrott
över 24 timmar ger ännu högre ersättning.
Lagen ger också nätbolagen möjlighet att
reducera beloppen om omständigheterna
varit sådana att reparationen fördröjts p.g.a.
risk för personskador. De flesta bolag har
beslutat sig för att inte utnyttja den möjligheten, men hur E.ON. Elnät kommer att göra
är i dagsläget oklart. Ersättningen ska betalas ut inom 6 månader från avbrottstillfället.

Intresset för att hyra Byagården
verkar i år vara större än tidigare.
Vi har redan nu fått in flera förfrågningar och bokningar inför
sommaren och hösten.
Uthyrning sker genom Tommy
Westerlund 0620-911 33, Eva
Hamrén 0620-910 24 eller Göran
Högberg 0620-91100.

Loppis
Förslag har inkommit om att vi
ska arrangera en loppisförsäljning vid Byagården i sommar.
Föreningen skulle då hyra ut
platser och bord samt svara för
försäljning av förtäring. Finns
intresse för ett sådant arrangemang meddela Per-Anders Hamrén på 0620– 91024 eller
per-anders.hamren@telia.com.

Turbinbyte i Källsjön
Elpatron kommer i sommar att
genomföra ett turbinbyte i Källsjön. Hur det påverkar Tunsjöns
vattennivå är okänt, men nederbörden i området har troligen
betydligt större påverkan än det
som sker nedströms i Källsjön.

Årsmötet

ISLOSSNING

kommer i år att hållas den 15 april kl
15.00 i Byagården.
Se särskild kallelse
med årsberättelse
och årsredovisning.

Vi kommer även i år att arrangera en tävling i att gissa när isen
går upp. Genom en sinnrik anordning kan man avläsa det exakta 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 (062091101), Tunsjön 151, 873 91 Bollstabruk. Hälften av intäkterna
går tillbaka till den som har den bästa gissningen.

Sophämtning

Namn…………………………… Tel………………..

Grovsophämtning sker i år
vecka 17, och sista dag för
anmälan är den 18 april,
vilket ska ske till Reaxcer,
tel. 0612-71 73 70.

Gissning 1 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Gissning 2 Datum ……….Timmar ……...Minuter…...
Gissning 3 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Betalning bifogas. Sista inlämningsdag 2012-04-15

