Varje man är herre i sitt eget
hus, åtminstone tills gästerna
har gått……………..
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SOMMARFESTEN

Familjedagen

Lördag den 7/7 kl 17 i Byagården

Tyvärr tvingades vi i år ställa in familjedagen på sjön med pimpeltävling.
Isens beskaffenhet var mycket dålig,
och vi bedömde att risken för att deltagarna skulle råka ut för ofrivilliga bad
var alltför stor.

Menyn består av lax, kokt potatis, sallad och bordsvatten.
Kaffe och kaka.
För underhållningen i form av sång och musik svarar

Kent Sundberg

Strömavbrott
Som bekant så har vi denna
vinter drabbats av ideliga strömavbrott. Tre av dem har varit av
den omfattningen att E.ON Elnät
enligt gällande lagstiftning har
tvingats betala skadestånd. Så
här långt har man betalat ut ersättning för de två första avbrotten, men fortfarande återstår
utbetalning för avbrottet i trettonhelgen. Vi noterar också, att så
långt vi känner till, så är E.On
Elnät det enda elnätsbolag i landet som utnyttjat sin lagliga rätt
att göra säkerhetsavdrag på
avbrottsersättningen.
Flottlossningen
Som framgått av annan
notis här i Tunsjö-Nytt har
isen varit dålig denna vinter. Därför har det varit
många som trott på en
tidig islossning i år. Men
den lite sega våren, gjorde
att våren dröjde och isen
gick ungefär vid normal
tid. Bedömningen var därför extra lurig i år, men
Anna Aggeryd hade bra
koll på isläge och väderbetingelse, och förutspådde att bojen skulle lossna
på morgonen den 27 april,
vilket den också gjorde.

Programmet i övrigt innehåller som vanligt lekar, tävlingar, lotterier m.m. Vinnaren av flottlossningstävlingen, Anna Aggeryd,
kommer att motta sitt pris.

Alltihop till den låga kostnaden av 125 kr per person.
Anmälan senast 2 juli till Christina Bystedt 073-0431420 eller
Birgitta Höglund 070-2394114
Välkomna!
Årsmötet
Återigen har vi haft årsmöte i Föreningen Tunsjö Byalag. Mötet
hölls i Byagården den 15 april, och var tämligen välbesökt. Mötet valde följande funktionärer kommande verksamhetsår.
Styrelsen:
Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande Göran Högberg, sekreterare Ingrid Jacobsson, kassör Eva Hamrén, ledamöter Tommy Westerlund, Peter Jonasson och Thomas Wikström. Suppleanter Mauritz Falk och Christer Strindberg.
Sjö– och byagårdskommitté::
Sammankallande Göran Högberg, stugfogde Tommy Westerlund, Peter Jonasson, Leif Bystedt, Eva Hamrén, Ann-Sofie
Högberg, Thomas Wikström och Anders Westerlund

Tunsjöboken
Kulturkommittén fortsätter
sitt idoga arbete med boken
om Tunsjön. Kontakt har nu
tagits med ett bokutgivningsföretag, och förhoppningsvis
kan boken gå i tryck kommande vinter. Det förutsätter
att vi får in allt nödvändigt
material. Vi har redan nu en
hel del kapitel klara, men det
största kapitlet med presentationen av byns fastigheter
har fortfarande stora luckor.
Av byns närmare 60 fastigheter saknas fortfarande information om ett 30-tal. Vi vill
därför snarast uppmana medlemmarna att fylla i den utsända enkäten och lämna in
den snarast möjligt.

TUNSJÖ BYAGÅRDSLOPPIS

Kulturkommittén:
Sammankallande Susanne Aggeryd, Birgit Höglin, Ingrid Jacobsson, Christina Bystedt, Birgitta Höglund, Aina Ferlander,
Mauritz Falk, Peter Jonasson och Per-Anders Hamrén.
Festkommittén:
Sammankallande Susanne Aggeryd, Christina Bystedt, Birgitta
Höglund och Ann-Marie Normark.
Daniel af Thunberg
Arbetet med minnesmärket för att uppmärksamma Sveriges kanske främste
skeppsdocke–, sluss–, och kanalbyggare Daniel af Thunberg som föddes i
Tunsjön för 300 år sedan fortsätter.
Platsen för märket är nu fastställd till
dammen i sjöns norr ände. Inom kort
ska vi träffa kommun och Länsstyrelse
för att besluta om utformningen.

Söndag den 15 juli kl 10-16
planerar föreningen att arrangera ett loppis vid Byagården.
Intresserade inbjuds att hyra
bord till en kostnad av 100 kr.
Vill Du vara med? Ring till
Susanne Aggeryd, tel. 070569 73 16, 0620-129 63
eller
Ingrid Jacobsson, tel. 073-676
93 64, 0620-515 02

