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Nya köket 

Som tidigare meddelats har Byagården nu utrustats med ett helt nytt kök. Det blev både snyggt 
och praktiskt, vilket deltagarna vid årsmötet kunde konstatera. Den 22 augusti kommer invig-
ning att ske i samband med surströmmingsfesten, som det står att läsa om här bredvid. Vi rik-
tar ett stort tack till de som åstadkommit detta. I första hand Tommy och Anders Westerlund 
som byggt upp köket. Ett tack även Leif Bystedt och Träbiten för planeringen, och Agneta Hell-
ström och Pia Westerlund svarat för städning m.m. 

  Surström-Surström-

mingsfestmingsfest  

Lördag den 22 augusti 

kl 18 

Äntligen är det dags för Tunsjö 

Byalag att träffas och äta sur-

strömming (annan mat finns för 

ej strömmingsätare).  

Vi träffas lördag den 22 augusti 

i Byagården. Vi hoppas det är 

många som kan komma.  Kost-

nad 75 kr/person. 

Välkommen önskar Festkom-

mittén! 

Anmälan senast den 13 augusti 

till Mauritz Falk via e-post:: 

tunsjon2015@gmail.com 

eller telefon 

070-553 41 83   

En kvinna kan göra en 

man gråhårig över en natt 

och sig själv rödhårig på 

en halvtimme………. 

ÅRSMÖTET 

Det välbesökta årsmötet den 4/8 valde följande 

funktionärer för kommande verksamhetsår:. 

Styrelsen: 

Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande 

Leif Bystedt, sekreterare Ingrid Jacobsson, kas-

sör Eva Hamrén, stugfogde Tommy Westerlund 

samt J-P  Jonasson och Thomas Wikström. 

Suppleanter Mauritz Falk och Susanne Aggeryd.  

Sjö– och Byagårdskommitté:: 

Leif Bystedt, Eva Hamrén, Tommy Westerlund, 

J-P Jonasson, Thomas Wikström, Anders Wes-

terlund, Arne Eriksson och Alexander Jonasson 

Fest– och Kulturkommittén: 

Mauritz Falk, Birgit Höglin, Christina Bystedt, 

Birgitta Höglund, Susanne Aggeryd, Ann-Marie 

Normark och Kristina Falk. 

Revisorer 

Christina Jeansson, Eva Strindberg och supple-

ant Hans-Evert Näslund 

Sophämtning 

Grovsophämtning kommer att ske vecka 40, allt-

så den 28 sept.—2 okt. Sista budningsdag 23/9. 

För de som tillhör Ytterlännäs församling 

(Tunsjöedet) sker hämtningen vecka 39, 21—26 

september. Sista budningsdag 16/9. 

Den som vill lämna grovsopor måste  ringa tel.nr. 

0612-71 73 70 senast ovan angivet budningsdag. 

Ordinarie tömning sker onsdagar udda veckor. 

Nu finns möjlighet välja året runt hämtning av 

sopor. Hämtavgiften för ett 190-liters kärl med 

året runt hämtning kostar 460 kr/år jämfört med 

220 kr/år för sommarhämtning. Vägen till kärlet 

måste vara snöröjd och sandad, likaså måste 

platsen vara skottad. 

Det finns även möjlighet att beställa extra töm-

ning för 70 kr/gång  + viktavgift om fritidshuset 

ligger inom ordinarie hämtningstur och att töm-

ningen görs på ordinarie tömningsdag. Vid sär-

skild (budad) tömning kostar det 525 kr.  

Ring kommunens kundtjänst på 0612-803 42 om 

du vill beställa året runt hämtning eller en extra 

tömning. 

Medlemsavgiften 

Årsmötet beslutade om oförändrad 

medlemsavgift vilket innebär 200 kr 

per familj och fastighet i Tun-

sjön. De som saknar fastighet i byn 

betalar 100 kr. 

Några har redan betalt, men för 

övriga kan avgiften betalas in på 

bankgiro nr. 127-6237. . 

Vi kommer senare att skicka  ut 

individuella påminnelser till de som 

av någon anledning har missat den 

här informationen. 


