Jag är extremt tålmodig, förutsatt att jag i
slutändan får min
egen vilja igenom……..
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Nya vindskyddet!
Nu fattas bara taket på det nya vindskyddet
ute på ön. Som framgår av bilden så är det
väldigt rejält byggt. Konstruktör till anläggningen är Jan-Peter Jonasson och god
hjälp med uppförandet har han haft av
Alexander Jonasson, Anders Antonsson
och Christer Strindberg (det är han som på
bilden testar hållbarheten).

FAMILJEDAGEN

E.ON:s information om elnätet
E.ON hade kallat berörda till ett informationsmöte om elnätet i Ådalen, av 25 deltagare var 6 Tunsjöbor.
Bolaget har investerat 1 miljard i elnätet för att säkra elförsörjningen för sina kunder mellan år 2006 fram till
2014 Lika mycket planeras fram till 2022-2023. 300 km ledningar omfattades av ombyggnader i Kramfors.
Elen till Tunsjön kommer som bekant från Bollstabruk. Anledning till att vi inte är ihopkopplade mot Sollefteå
är att där har man högre anslutningsspänning. Linjen till Tunsjön är sammanlagt 43 Km lång och har 8 markstationer och 35 stolpstationer som setts över. De gamla blanka luftledningarna har ersatts med isolerade
luftledningar som inte är lika känsliga för störningar, samt med jordkablar. Sista biten till Tunsjön ligger elledningarna nersänkt i sjön innan den kommer upp och går ut till fastigheterna. Arbetet med ombyggnaden är
nästan klar, återstoden räknade man med att vara färdig med i juni om alla tillstånd blev klara.
En av fördelarna med ombyggnaden var att elen kunde ledas fram på två sätt, om ett fel uppstår mellan Bollstabruk och Sel, kunde el omkopplas från Kyrkdal över Lövsjö och vidare till Tunsjön.
Hela projektet beräknades vara klart under 2016.

I år ser storabborren ut att
vara på hugget, och vi bjuder in till familjedagen med
fisketävling lördag 2 april.
Ny plats i år, Olles grund,
mitt emot Westerlunds på
Bonäset.

 Starttid 11,00
 Fiskestart kl 11.30
 Förborrade hål
 Önskas transport, samling Westerlunds gård,
Bonäset, kl 10.30
 Godis till barnen
 Fisketävling med priser
 Deltagarna medtager
egen förtäring
 Byagårdskommitten ordnar grill och eld.
Välkomna!

Årsmötet

Grovsophämtningen

kommer i år att hållas den 24 april kl
15.00 i Byagården.
Särskild kallelse
med verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
kommer att skickas
ut i laga tid. Föreningen bjuder på
kaffe med bröd.

i Tunsjön, Dals socken,
sker vecka 17 (25/-29/4).
Sista budningsdag den
20 april.

Förra årsmötet resulterade i att vi
lyckades rekrytera
några nya medlemmar till olika förtroendeuppdrag. Det är
vår förhoppning att
vi får behålla dessa
även kommande
verksamhetsår, och
att ytterligare nyrekryteringar kan göras. Det blir så
mycket lättsammare
och roligare om vi är
flera som hjälps åt.

Glad Påsk!

För fastigheter i Ytterlännäs socken sker
hämtningen vecka 18
(2-6 maj). Budning senast 27 april.

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. Ofta i månadsskiftet april/ 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
Namn………………………………. ..

Tel………………..

Gissning 1 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Gissning 2 Datum ……….Timmar ……...Minuter…...
Gissning 3 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Betalning bifogas eller sätts in på bankgiro 127-6237

