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Årets julklapp 2015 

Återigen har Handelns Ut-

redningsinstitut (HUI) svarat 

för ett präktigt självmål, för 

att inte tala om fiasko, när 

man har utsett robotdamms-

sugaren till årets julklapp 

2015.  Vi är ju många som 

inser att detta är bara skräp, 

och att den naturligtvis inte 

på långa vägar kan jämföras 

och konkurrera med en  

äkta Tunsjökalender.  

Självklart kommer det att bli 

rusning efter den åtråvärda 

julklappen, så det är bäst att 

vara ute i god tid med beställningen. Kalendrarna finns att köpa hos följande personer: 

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. Priset som tidigare, d.v.s. 100 kr/st, köper 
man 3 kostar det 250kr, 5 stycken kostar 400 kr och slår man till med 10 kalendrar betalar 
man 750 kr. Vi kan skicka dom per post mot en liten portoavgift. Dessutom, om Du har vä-

garna förbi Tunsjön så titta in hos Westerlunds (Tommy). Där kan dom köpas över ”disk”. 

Boken ”Från forntid till nutid” blev en stor succé, och vi har p.g.a. stort intresse 
blivit tvungna att göra två efterbeställningar. Vi har därför fortfarande en mindre 
mängd i lager och finns därför alltjämt att köpa för 200 kronor. Samma kontaktper-

soner som för kalendrarna. 

Hemsidan (www.tunsjon.se) 

Ni missar väl inte att besöka hemsidan 
emellanåt. Vi tar gärna emot foton och 
annat för publicering på sidan. Skicka i 
så fall materialet till 

per-anders.hamren@telia.com 

Nya tunsjöbor 
Det är inte ofta som fastigheter i 
Tunsjön bjuds ut till försäljning. Har 
man upplevt lyckan att äga en gård i 
Tunsjön så avyttrar man den inte  i 

första taget. 

Trots detta har i år två fastigheter i 

byn under året fått nya ägare: Gre-

gorz  Bomba från Linköping har 

förvärvat Filitjärn 4:5 på Tunsjöedet. 

Margareta Nilsson, Kramfors har 

anskaffat Tunsjön 1:13/1:14. som 

ligger på halvön bortom Hälluddén. 

Vi hälsar Gregoorz Bomba och 

”Maggi” Nilsson med familjer varmt 

välkomna till Tunsjön.  

En lyckad middag beror inte 
av vad som ligger på tallri-
karna, utan av vilka som 
sitter på stolarna…..  

God Jul 

& 

Gott Nytt År 

En förtrollande kväll 
hade föreningens festkommitté bjudit in till den 14 

november i Byagården. Barbro Sjödahl från Sollef-

teå Museum (bilden till höger) hade inviterats för 

att berätta om äldre tiders folktro med troll, vittra, 

spöken och andra lite speciella, och åtminstone i 

våra dagar, mer ovanliga existenser.  Intresset för 

arrangemanget var stort, och trots årstiden hade 

ändå 26 personer infunnit sig. Tråkigt var dock att 

arrangörerna tvingats tack nej till ett antal perso-

ner som inkommit för sent med sin anmälan. Ma-

ten var nämligen förbeställd från en cateringfirma. 

Festen inleddes med att man åt en utsökt god 

Janssons frestelse på nedre våningen och därefter 

flyttade sällskapet sig upp till övervåningen där 

Barbro  berättade om skrömta, de väsen som före-

kom i folktron som vittra, tomtar,  

troll, bortbytingar och annat som 

man trott på i våra trakter. Publi-

ken tyckte att det var ett intres-

sant tema och man medverkade med egna upplevelser och kom-

mentarer som bidrog till att göra berättelserna mer levande. 

Kvällen avslutade sedan med kaffe och kaka på nedre våningen. 




