Djur är märkliga.
Hunden ser upp till
dig. Katten ser ner på
dig. Bara grisen ser på
dig som en jämlike.
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Vindskyddet på ön
Styrelsen beslutade i höstas att
man skulle ersätta det vindskydd ute på ön som brändes
upp förra våren. Tanken var att
vi skulle flytta något av de
andra vindskydd som finns runt
sjön till den här platsen. Vi beslöt dock att avvakta till våren
så att vi hade lite kontroll hur
det såg ut på platsen.

Grovsophämtningen
i Tunsjön sker vecka 17 (20/24/4). Sista budningsdag är den
15 april. Ytterligare en hämtning
sker till hösten i vecka 40.

Årsmötet
kommer i år att hållas den 26 april kl
15.00 i Byagården. Se
särskild kallelse som
utsänds i april med
årsberättelse och årsredovisning.
FAMILJEDAGEN

Tyvärr blir det ingen familjedag i år heller. Som framgått
i massmedia så är isläget i år
i landet det sämsta på
många år. Visserligen är
istäcket i skrivande stund rätt
tjockt i Tunsjön, men vi är
osäkra på kvalitén. Vi vågar
därför inte ta risken att arrangera någon pimpeltävling i
år. Vi är altför rädda om våra
medlemmar för det.

Glad Påsk!

Nu är emellertid ett nytt vindskydd på väg att byggas upp.
Det är Jan-Peter Jonasson,
som med hjälp av sonen Alexander, på eget initiativ har satt
igång med bygget.

Inför årsmötet

Telefonin i Tunsjön

Sommaraktiviteter

Som framgår här intill ska årsmötet
i år hållas den 26 april. Inför detta
så vill vi från styrelsen göra medlemmarna uppmärksamma på de
behov av nyrekrytering som är
absolut nödbändiga i föreningens
organisation.

Som bekant så har vi nu problem
med telefonkommunikationen vid
långvariga elavbrott. Vi har därför
varit i kontakt både med Telia och
Post– och Telestyrelsen.

Hur det blir med aktiviteter i sommar
är just nu oklart. Vår förhoppning är
att vi även i år kan arrangera en
sommarfest och ett loppis i juli.
Fjolårets loppis blev ju en riktig succé med många besökare. Och såvitt
vi förstår var i stort sett alla försäljare nöjda och belåtna.
Oklarheten just består i om vi vid
årsmötet kan få ihop de organisationer som krävs för att driva arrangemanget. Förra året var det för få
som ställde upp, och belastningen
blev alltför stor på ett för litet antal
människor.
Efter årsmötet om en månad vet vi
hur det blir med den här saken.

Under flera år så har nu antalet
ledamöter minskat i föreningens
kommittéer, så att den kritiska
punkten för att kunna göra ett bra
arbete har uppnåtts och till och
med överskridits. De är med andra
ord helt nödvändigt att vi nu lyckas
med att nyrekrytera nya personer
till våra olika kommittéer.
Vi vill därför vädja till Dig att ställa
upp och hjälpa oss. Det är ingen
stor insats som krävs. Den mesta
aktiviteten sker sommartid, och
man behöver därför inte heller bo i
närområdet. Det brukar mest handla om att arrangera några tillställningar som sommarfest och loppisförsäljning. Vi hoppas därför att
medlemmarna tar till sig detta rop
på hjälp. Antingen att Du själv
ställer upp eller tipsar om någon
annan som kan tänkas vara villig
att hjälpa till.

Anna Wibom på PTS har därvid
meddelat att man i nya föreskrifter
avser att ställa krav på 4 timmars
reservdrift i telemasterna. Det låter
ganska bra, och bör innebära att vi
kan behålla möjligheterna att behålla telefonkommunikationen vid de
allra flesta strömavbrott. Det är
ganska sällsynt att vi har avbrott
längre än 4 timmar.
ISLOSSNING

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 Peter Jonasson (070-251 10 90), Tunsjön 151, 873 91 Bollstabruk. Kontantvinster utgår till de tre bästa
gissningarna.
Sista inlämningsdag 2013-04-05

Meddela i så fall på telefon/SMS

Namn………………………………. ..

070-322 09 66
eller via mail

Gissning 1 Datum ……….Timmar ……...Minuter……

per-anders.hamren@telia.com
så vidarebefordras förslagen till
valberedningen.

Tel………………..

Gissning 2 Datum ……….Timmar ……...Minuter…...
Gissning 3 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Betalning bifogas eller sätts in på bankgiro 127-6237

