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Sommarfest 

och loppis 

I år samarbetade 
fest– och kultur-
kommittéerna 
med att prova ett 
nytt koncept för 
sommarens aktiviteter. Man slog ihop den traditionella 
sommarfesten med loppismarknad och sommarcafé.  

Sommarfesten, dit föreningens medlemmar var inbjud-
na, avhölls fredag den 19 juli i Byagården, och hade 
samlat en ett stort antal festsugna. Föreningens egen 
mästergrillare, Kjell Normark, bjöd på helstekt gris, och 
festkommittén såg till att detta kompletterades av 
potatissallad, grönsallad, kaffe och kaka. Till arrange-
manget hör också i vanlig ordning olika lekar och täv-
lingar. Pilkastning (eller dart som numera kallas) är en 
sedvänja som uppehållits ända sedan föreningen tillbli-
velse. I år segrade Åke Söderström  på 30 poäng, me-
dan Lotta Nylén, Alexander Jonasson och Pär Rova 
delade andraplatsen på 25 poäng och på tredje plats 
hamnade Bengt Näslund med 20 poäng. 
  
Dagen efter, lördag den 20 juli, arrangerades  ett lop-
pis med sommarcafé i Byagården.  Genom god mark-
nadsföring så hade  vi lyckats få  både åtskilliga försäl-
jare till  arrangemanget och många köpsugna besöka-
re. Sommarcaféet var mycket välbesökt och persona-
len i köket hade verkligen fullt upp hela dagen.  Under-
sökningar visar att både säljare och köpare var mycket 
nöjda med vårt arrangemang. Exemplet manar alltså 
till efterföljd, men då måste vi göra något åt personal-

situationen. 
Den här gången 
var det alldeles 
för få som ställ-
de upp, och 
dessa fick dra 
ett alldeles för 
tungt lass. 

  Kyrkvägsvandring 

Bilden visar  några av deltagarna vid Kyrkvägsvandringen som Kulturkommittén Bilden visar  några av deltagarna vid Kyrkvägsvandringen som Kulturkommittén 

arrangerade i somras. Man gick från Tunsjön på den gamla Kyrkvägen, som arrangerade i somras. Man gick från Tunsjön på den gamla Kyrkvägen, som 

ledde från Tunsjön till Dals kyrka. Så långt traskade man inte denna gång utan ledde från Tunsjön till Dals kyrka. Så långt traskade man inte denna gång utan 

sällskapet nöjde sig att vandra till gruvområdet vid Högbacken mellan Tunsjön sällskapet nöjde sig att vandra till gruvområdet vid Högbacken mellan Tunsjön 

och Kärrsrå. Som framgår av bilden ovan så var det ett fantastiskt väder den och Kärrsrå. Som framgår av bilden ovan så var det ett fantastiskt väder den 

aktuella dagen och samtliga deltagare njöt av den stärkande vandringen och det aktuella dagen och samtliga deltagare njöt av den stärkande vandringen och det 

fina vädret.fina vädret.  

Den här ”vägen” är den äldsta vägförbindelsen mellan Tunsjön och sockencent-Den här ”vägen” är den äldsta vägförbindelsen mellan Tunsjön och sockencent-

rat i Dal, och var också en gång i tiden den enda vägförbindelsen med Tunsjön.  rat i Dal, och var också en gång i tiden den enda vägförbindelsen med Tunsjön.  

Trots att vägen nu inte används i någon större utsträckning, och inget underhåll Trots att vägen nu inte används i någon större utsträckning, och inget underhåll 

görs, var den i förvånansvärt bra skick. Åtminstone för vandringar är den allde-görs, var den i förvånansvärt bra skick. Åtminstone för vandringar är den allde-

les utmärkt.les utmärkt.  

Föreningen planerar för fler utflykter nästa sommar.Föreningen planerar för fler utflykter nästa sommar.  

Kvinnorna inspirerar oss 

till att göra mästerverk 

och hindrar oss alltid att 

utföra dem …………... 

Grovsophämt-

ning 

kommer att ske vecka 

40,  sista budningsdag 

är den 24 september. 

Den som vill lämna 

grovsopor måsta alltså 

ringa entreprenören på 

tel.nr. 0612-717370 

senast detta datum. 

Ovanstående gäller 

även boende vid Tun-

sjöedet. 

Telefoni 

Alla med fast telefon i Tunsjön bör nu ha fått meddelande från Telia att den 

fasta telefonin upphör i Tunsjön den 13 november. Vi har från föreningen kon-

taktat Telia med två synpunkter angående mobiltelefonin. Dels att mottagning-

en vid norra delen av byn uppgetts ibland varit något bristfällig, och dels att vi 

är bekymrade över att batteribackupen vid masten varit för dålig vid strömav-

brott.. Telia har lovat återkomma i ärendet. 

Det finns en möjlighet för den som vill behålla sitt gamla telefonnummer. Ge-

nom  tjänsten ”mitt hemnummer” som kostar 59 kr/mån. så kan man få samta-

len kopplade till sin mobil. Se Telias hemsida.  

Försäljning 

Tunsjöboken blev väldigt populär och efterfrågad. 

Vi har därför nu tryckt upp mer av den. 

Skrivbords– och väggkalendrarna för nästa år är 

nu beställda från tryckeriet och kommer hem inom 

kort. 

Såväl kalendrar som böcker kan köpas via 

Ingrid Jacobsson 

070-177 00 31  ingrid.jacobsson@kramnet.se 

Per-Anders Hamrén 

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

Binglotto verkar åter 

ha blivit populärt efter 

ny programledare. Köp 

gärna prenumerations-

lotter med  Tunsjö Bya-

lag som stödförening. 

Mer information hos 

www.bingolotto.se 


