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Branden på ön 

Som bekant så inträffade en brand på ön på försommaren. Brandkåren larmades och fick ta sig 

ut till brandplatsen med båtar. Man lyckades så småningom släcka branden, men det vindskydd 

som föreningen kostat på, och med hjälp av ideella krafter uppfört, brann ned totalt. Likaså gick 

vedförrådet upp i rök. Däremot klarades sig utedasset som väl var. Brandorsaken lär väl aldrig 

kunna utredas, men troligen är det väl besökare som varit lite ovarsamma med grillelden.  

Styrelsen har beslutat att ersätta det uppbrunna vindskyddet med ett nytt. Exakt hur det ska gå 

till ska vi ta beslut om till sommaren, men så här såg det dock ut på platsen i höstas.  

Nytt kök i Byagården 

De föreningsmedlemmar som haft tillfälle att 
besöka Byagården (de flesta hoppas jag) har 
kunnat notera att köket inte riktigt har hållit 
samma standard som resten av byggnaden. 
Detta har framför allt inneburit att arbetssitua-
tionen för de som jobbat i köket vid olika till-
ställningar varit onödigt betungande. Styrelsen 
har därför föresatt sig att göra något åt detta, 
och beslutat sig för att göra en genomgripande 
renovering av köket. Nytt golv, nya skåp, ny 
köksfläkt och en diskmaskin är införskaffad. 
Allt arbete är utfört på ideell väg av Anders 
och Tommy Westerlund. Arbetet är långt fram-
skridet och beräknas vara klart någon gång i 
januari eller februari. Föreningen planerar för 
en invigningsfest någon gång på vårkanten. 

Almanackor/Tunsjöboken 

Nu finns  2015 års Tunsjökalender klara för beställning. Ett självklart val när det gäller att hitta uppskattade julklappar………... 

En bordskalender 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. Boken 

”Tunsjön, från forntid till nutid” finns att köpa för 200 kronor/styck. 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. 

Egna framgångar är upp-
muntrande, men andras 
misslyckande är inte heller 
att förakta……….……. 

God Jul 

& 

Gott Nytt År 

Julskyltning 

I samband med julskyltningen i Kramfors inbjöds 

föreningen att medverka i biblioteket och berät-

ta om Tunsjön och vår omtalade bok. Ingrid Ja-

cobsson och Mauritz Falk fanns på plats, och be-

sökarna var många och frågvisa. Det är ju ingen 

som helst tvekan om att bokutgivningen har ska-

pat ett stort intresse för Tunsjön. Försäljningen 

av böcker blev kanske inte så omfattande, men 

annat var väl heller inte att vänta då boken redan 

har sålts i stor upplaga. 

Telefonin 
Så har då Telia låtit demontera den fasta telefonförbindelsen i Tun-

sjön, och vi hänvisas till mobiltelefoni. Den fungerar visserligen allde-

les utmärkt, men vissa brister finns avseende batteribackupen vid 

strömavbrott. Enligt de regler som gäller så behöver Telia bara ha re-

servkraft för 2 timmar, så efter 2 timmars strömavbrott kan vi inte nå 

t.ex. brandkår, polis eller ambulans om behovet uppstår. Föreningen 

kommer att uppvakta Post- och Telegrafstyrelsen i frågan. 


