
19 97

Grovsophämtningen 
i Tunsjön sker vecka 17  (22/-
28/4). Sista budningsdag är den 
17 april. Ytterligare en hämtning 
sker till hösten i  vecka 40.  

35 år är en högst attraktiv 
ålder, landets societet är fullt 
av fruntimmer som varit 35 i 
årtal…………... 

FAMILJEDAGEN 
Arrangeras i år redan före 
påsk, söndag den 24 mars. 
Samma plats som i fjol, 
Strindbergs badvik  södra 
delen av sjön.  

• Starttid 11,00 

• Fiskestart kl 11.30 

• Förborrade hål 

• Önskas transport,  sam-
ling Hamréns gård, 
Tunsjön 123, kl 10.30 

• Godis till barnen 

• Fisketävling med fina 
priser 

• Lotterier 

• Deltagarna medtager 
egen förtäring 

• Byagårdskommitten 
ordnar grill och eld. 

Välkomna! 

Loppis/Sommarcafé 
 
Fjolårets succé i Byagården 
med loppis och sommarcafé 
kommer att få en repris till 
sommaren. Preliminärt datum 
är lördag den 6 juli, och inbju-
dan till hågade försäljare kom-
mer ut längre fram i vår. 

Thunbergs monument 
Arbetet med att färdigställa ett 
minnesmonument över Daniel 
af Thunberg har nu under vin-
tern tagit en paus. I höstas  har 
större delen av markarbetena 
färdigställts, och nu återstår i 
princip montering av detaljerna 
i monumentet, uppförande av 
en inhägnad m.m..  
Platsen för anläggningen blir i 
närheten av dammen i sjöns 
norra ände. Monumentet be-
står av två delar, en minnes-
tavla över Daniel af Thunberg, 
och dels en jättepassare på 2 
meter. En passare ingick näm-
ligen i Daniel af Thunbergs 
adelsvapen. 
Datumet för invigningen är i 
dagsläget inte helt fastställt. Ett 
troligt datum och lämpligt tillfäl-
le för detta evenemang kan 
vara i samband med sommar-
festen, preliminärt  den 13 juli. 

Glad Påsk!Glad Påsk!Glad Påsk!   

Tunsjön Förr och NU 
Så är då boken om Tunsjön klar. Efter många år av gediget arbete av medlemmarna i Kulturkommit-
tén, så finns nu boken till försäljning. Förutom deltagarna i kommittén måste också Bertil Nordin hyl-
las för bokens tillkomst. Bertil, med erfarenhet av journalistik och författarskap, kom in i arbetsgrup-
pen under 2012 och blev precis den injektion som behövdes för att vi kunde gå i mål med projektet. 
Boken är på 143 sidor, de flesta med färgbilder och skildrar människor, händelser, livsöden m.m. 
med anknytning till Tunsjön. En omfattande presentation med ord och bild över Tunsjöns fastigheter 
finns också med. Priset är 200 kronor per styck.  

Är Du intresserad av att köpa boken kontakta Ingrid Jacobsson 070-177 00 31 eller Per-
Anders Hamrén 0620-910 24 , 070-322 09 66, e-post per-anders.hamren@telia.com   
 
 
Vi  skickar 
gärna boken 
per post om så 
önskas mot 
portokostnad.  

ISLOSSNING 
Vi kommer även i år att arrangera en tävling i att gissa när isen 
går upp. Genom en sinnrik anordning kan man avläsa det exak-
ta ögonblicket det sker.  Normalt någon dag 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 (0620-
91101), Tunsjön 151, 873 91 Bollstabruk. Kontantvinster utgår 
till de tre bästa gissningarna. 
Namn……………………………   Tel……………….. 
Gissning 1 Datum  ……….Timmar ……...Minuter…… 
Gissning 2 Datum  ……….Timmar ……...Minuter…... 
Gissning 3 Datum  ……….Timmar ……...Minuter…… 
Betalning bifogas.  Sista inlämningsdag 2013-04-15 
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Årsmötet 
kommer i år att hål-
las den 14 april kl 
15.00 i Byagården. 
Se särskild kallelse 
med årsberättelse 
och årsredovisning.  


