En del människor byter
parti för sin övertygelses
skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.
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SOMMARFESTEN

Familjedagen

Fredag den 18/7 kl 18 i Byagården

För andra gången i föreningens historia fick vi i år av säkerhetsskäl avlysa
familjedagen på sjön med pimpeltävling då isläget bedömdes alltför osäkert.

I år får vi återuppleva en gammal favorit
när det gäller sommarfesten. Våran egen
stjärnkock, grillmästare

Kjell Normark

Ersättning strömavbrott
För det långvariga avbrotten som
drabbade Tunsjön i december
har E.ON nu börjat betala ut
ersättning. Beloppet ska vara
62,5% av årskostnaden per
abonnemang. Ersättningen betalas i första hand ut som en kreditering på nätavgiftsfakturan.

OBS! Medlemsavgiften
Tidigare har vi skickat ut
inbetalningskort för medlemsavgifter. Då nästan
ingen längre använder
inbetalningskort, så prövar
vi i år en annan modell.

ska återigen ställa upp och grilla en gris. Dessutom på menyn
potatissallad, grönsallad, bröd, bordsdricka, kaffe och kaka. För
den som vill ha något annat i dryckesväg finns vin att köpa för 20
kr/glas.
Programmet i övrigt innehåller som vanligt tipspromenad, tävlingar, lotterier m.m.

Alltihop till den låga kostnaden av 130 kr per person.
Anmälan senast den 9 juli till Susanne, 070-569 73 16
Välkomna!

Årsmötet
Glädjande nog var årsmötet 2014 verkligt välbesökt. Mötet inleddes med en parentation för avlidna medlemmar, Åke Hamberg,
Stig Johansson, Lars-Åke Molin och Gunnar Klingmark hade
sedan sistlidna årsmöte lämnat oss och hedrades med en tyst
minut.

Mot bakgrund av detta hade föreningen inget annat val än att avlysa tävlingen och återbetala insatserna

För kommande verksamhetsår valdes följande funktionärer:

Lördag den 19 juli i Byagården

Vi kommer senare att
skicka ut individuella
påminnelser till de som av
någon anledning har missat den här informationen.

Sammankallande Mauritz Falk, Ingrid Jacobsson och Christina
Bystedt.

www.tunsjon.se

Isen gick upp redan på natten och
morgonen den 15 april och då var
anmälningstiden inte slut. Nytt
rekord alltså, det gamla lär ha
varit den 24 april.

Storloppis och sommacafé

Styrelsen:

Glöm inte hemsidan:

Att beslutet att ställa in familjedagen var helt korrekt framgår
inte minst av omständigheterna
runt flottlossningen.

Styrelsen redovisning av verksamhet och ekonomi för 2013
godkändes och styrelsen fick därför ansvarsfrihet.

Vi skickar inte ut några
inbetalningskort, utan
meddelar här att avgiften
kan betalas in på bankgiro
nr. 127-6237. Avgiften är
oförändrad 200 kr per
familj och fastighet i Tunsjön. De som saknar fastighet i byn, men ändå vill
vara medlem behöver bara
betala halv avgift.

Alltså, ingen separat faktura med medlemsavgift i
år, men betala gärna
ändå över bankgirot!

Flottlossning

Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande Leif Bystedt, sekreterare Ingrid Jacobsson, kassör Eva Hamrén, ledamöter Tommy
Westerlund, Peter Jonasson och Thomas Wikström. Suppleanter
Mauritz Falk och Susanne Aggeryd.
Sjö– och byagårdskommitté::

Kl.10 –15
Sommarcafé med varm korv, glass,
lemonad, kaffe och självfallet hembakt kaffebröd.
Ta chansen att fynda bland de
många loppisborden

Sammankallande Eva Hamrén, stugfogde Tommy Westerlund,
Peter Jonasson, Leif Bystedt, Thomas Wikström och Anders Westerlund
Kulturkommittén:

Festkommittén:
Sammankallande Susanne Aggeryd , Christina Bystedt, Birgitta
Höglund, och Ann-Marie Normark
Hedersmedlem
Vid årsmötet inrättades ett hedersmedlemskap. För sina helt avgörande insatser för boken Tunsjön, från forntid till nutid, beslutade
årsmötet att erbjuda Bertil Nordin att bli hedersmedlem i Föreningen
Tunsjö Byalag. I samband med sommarfesten den 18 juli kommer
Bertil att hälsas välkommen som hedersmedlem i Föreningen Tunsjö Byalag.

Vill Du delta och missat anmälan ring
Mauritz, tel. 070-553 41 83 eller

.

e-post : tunsjon2014@gmail com

Trevlig
Midsommar!

