I Sverige styr regeringen, men journalisterna har
makten…...
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Arrangemang

Inför årsmötet

Föreningen har inte haft någon vidare
framgång med arrangemangen den
senaste tiden.

Som framgår av detta nyhetsblad och kommande kallelse så sker föreningens årsmöte den 27
april i Byagården.

Julfesten fick tyvärr ställas in p.g.a.
för få deltagare, och nu senast fick
också familjedagen med pimpeltävlingen inhiberas. Isläget bedömdes tyvärr för osäkert.

Valberedningen jobbar nu för fullt för att kunna
föreslå mötet lämpliga personer att ingå i styrelse och de kommittéer som föreningens stadgar
bestämmer ska finnas.
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Grovsophämtningen
i Tunsjön sker vecka 17 (22/25/4). Sista budningsdag är den
16 april. Ytterligare en hämtning
sker till hösten i vecka 40.

FAMILJEDAGEN
Tyvärr tvingas vi i år ställa in den traditionella familjedagen på sjön, då
isens bärighet inte kan garanteras.

Årsmötet
kommer i år att hållas den 27 april kl
15.00 i Byagården. Se
särskild kallelse med
årsberättelse och årsredovisning.

Rent allmänt kan dock konstateras
att intresset för att delta i våra tillställningar minskat. En orsak skulle
kunna vara att vi har genomgått ett
generationsskifte i byn och föreningen, och att våra nya invånare och
medlemmar inte är intresserade av
samma saker som förut.
Fundera därför gärna igenom vad som
skulle vara intressant och meddela
någon i styrelsen om Du har en idé.
Landskapsbilden
För den som inte varit i Tunsjön i
vinter, kan nog åsynen av sjön och
dess omgivningar bli en överraskning. SCA har avverkat längs sjöns
östra sida och öppnat upp, så att utsikten över sjön förbättrats.

Det finns en del vakanser i organisationen och vi
behöver fylla på med fler ledamöter. Om vi är flera
som hjälps åt så blir arbetet både lättare och framför allt roligare. Som exempel kan nämnas att Kulturkommittén planerar för att arrangera ett loppis
med sommarcafé nu i sommar. Det är mycket att
göra, men arrangemanget är begränsat till en helg,
så det är inget stort åtagande som krävs. Mauritz
Falk, tel.nr 070-553 41 83 står gärna till tjänst med
upplysningar i sammanhanget.
Vidare kan det vara idé att fundera över vad föreningen ska ägna sig åt. F.n. har vi få ungdomar
engagerade, och det finns anledning att tänka igenom orsaken. Kanske föreningens program inte
tilltalar den yngre generationen, och att vi bör
bredda utbudet.
Möjligen kan en variant vara att inrätta en speciell
ungdomskommitté där ungdomarna själva kan ta
vara på sina intressen.
Kom till årsmötet och ge förslag!

ISLOSSNING
Kalendrar/böcker
Det finns fortfarande ett mindre
antal almanackor och böcker
(Tunsjön, från forntid till nutid)
till försäljning:
Bordskalender 50 kronor
Väggkalender 75 kronor
Bok

200 kronor

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 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 Jan-Peter
Jonasson, 070-251 10 90, Tunsjön 151, 873 91 Bollstabruk.
Kontantvinster utgår till de tre bästa gissningarna.

per-anders.hamren@telia.com
eller tel. 070-322 09 66

Glad Påsk!

Namn…………………………………………………...……… Tel………………..
Gissning 1

Datum …………….….Timmar ……………....Minuter………….…

Gissning 2

Datum …………….….Timmar ……………....Minuter………….…

Gissning 3

Datum …………….….Timmar ……………....Minuter………….…

Betalning bifogas. Sista inlämningsdag 2014-04-15

