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Julfest 
Lördag  7 /12 kl. 17 i  Tunsjö Byagård            
Även i år bjuder festkommittén på jultallrik, samt  glögg, kaffe och kaka. Bordsvatten eller 
lättöl ingår, ev. annan dryck får medtas. 
På programmet står som vanligt frågesport, samt dessutom har vi nöjet att presentera 
Barbro Sjödahl, som kommer att berätta om ”skrömta” för oss.  
Som traditionen bjuder  ska vi också  ha en lilla julafton. Tomten kommer och delar ut 
julklappar. Var och en tar med sig en julklapp, värde ca. 50 kr. eller varför inte en egentill-
verkad sak eller hemslöjdsalster.  
Priset för julfesten är 100 kr. och anmälan senast den 2 december till Susanne tel. 070-569 73 16.  

 

Översvämning 
Så har då historien från år 2000 upprepat sig.  Ett kraftigt skyfall dränkte hela Ådalen och åstad-
kom omfattande skador. I Kyrkdal kunde vi läsa om en man som var ytterst nära att drunkna i sin 
bil vid vägen, och många vägar i distriktet var avskurna. Så var även fallet i Tunsjön, där Volm-
sjöbäcken skar av vägen någon kilometer ovan Sjöbotten, vilket gjorde att det inte gick att ta sig 
till Tunsjön från det hållet. Då även vägen till Sollefteå också denna gång översvämmades, så 
var enda farbara väg för tunsjöborna vägen över Vallån och Västra Spannsjön. Från föreningens 
sida gav vi för många år sedan ett förslag till Vägverket, om hur man enkelt och billigt kunde 
bygga bort den här översvämningsrisken. Vägverket tyckte idén av utmärkt och lovade genomfö-
ra åtgärden, men mer blev det inte. 
I Tunsjön nådde dock inte vattennivån den här gången över den lagstadgade dämningsgränsen. 
Vi kan nog vara glada att vi har sjösystemet reglerat, vilket i någon mån kan begränsa naturens 
skadeeffekter. Det är nog ingen enkel 
ekvation för kraftbolaget att hantera. 
Samtidigt som man måste släppa vat-
ten för att undvika skador på dammar 
med dammkatastrofer som följd, så 
måste man ändå begränsa utsläppen, 
för att undvika broras och liknande. 
Även i år var bron över Nylandsån ho-
tad av vattenmassorna, men klarade sig 
med nöd och näppe. 

Invigning av Thunbergs minnesplats 
Den sedvanliga sommarfesten i juli hade i år ett något annorlunda upplägg i och med att på samma 
gång invigdes Daniel af Thunbergs, enligt samstämmiga uppgifter, mycket vackra minnesplats. Ett åt-
tiotal gäster hade infunnit sig till installationen där syskonen Sophia och Theodor Nygren inledde med att 
framföra några vackra sånger. Invigningstalare var en nutida släkting till Thunberg, Hjördis Lundmark 
från Kyrkdal. Hennes tal tog oss från dagens vackra miljö till denna för 300 år sedan säkert lika betagan-

de plats, och pekade på det märkliga faktum att en bondson från 
Tunsjön  under dåtidens förhållanden kunde göra karriär som en  
internationellt berömd damm– och slussbyggare. Bland de närva-
rande hade vi också nöjet att se Kent Kärrlander, son till den 
ursprunglige idégivaren till minnesplatsen, Rudolf Kärrlander, som överlämnade det tal som Kärrlander 
hade hållit i Tunsjön vid förra seklets mitt, och som inspirerat Tunsjö Byalag till minnesplatsen.  
Efter invigningsritualen förflyttade sig sällskapet till den närbelägna Byagården där Sophia och Teodor fort-
satte med att underhålla med sång och musik. Den för dagen förstärkta festkommittén bjöd på god och 
närande mat. För andra året i rad så hade Anna Aggeryd gissat bäst på islossningstillfället, och mottog 
därför pris för detta. Även andra- och tredjeplatspristagarna Mattias Strindberg och Lasse Rova fick också 
sina priser vid den avslutande prisceremonin. 

Almanackor/Tunsjöboken 
Nu finns snart 2014 års Tunsjökalender klara för 
beställning. Ett självklart val när det gäller att 
hitta uppskattade julklappar……………... 
Även i år  får man mängdrabatt! En bordskalen-
der kostar 100 kr, köper man 3 kostar det 250kr, 
5 stycken kostar 400 kr och slår man till med 10 
kalendrar betalar man 750 kr. Vi har också några 
väggkalendrar av lite större format till försäljning, 
men då måste priset bli 150 kronor/st.  

Efter det oväntade stora intresset för boken 
”Tunsjön, från forntid till nutid” så har vi nu 
tryckt upp några fler ex. till försäljning.  
Är Du intresserad kontakta: 
Ingrid Jacobsson 070-177 00 31 eller Per-
Anders Hamrén 070-322 09 66  
Du kan också skicka mail till per-
anders.hamren@telia.com. 
Vi kan också skicka kalendrar eller bok per 
post om så önskas mot ett litet portotillägg.  

För att lyckas med det 
motsatta könet bör man 
säga att man är impotent. 
Varje kvinna grips då av 
en oemotståndlig iver att 
motbevisa det……. 


