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Familjedagen 
I år var både vädret och isen till-
förlitliga, och familjedagen med 
pimpeltävling kunde ske den 2 
april. Pimpeltävlingen såg Mauritz 
Falk som segrare med 350 gram, 
Christer Strindberg tvåa med 100 
gram och tredjeplatsen delades 
mellan J-P Jonasson och Kerstin 
Stenman med 50 gram vardera. 
Tillställningen avslutades med 
korvgrillning och trevlig samvaro. 

Skillnaden mellan geniet 
och dumheten är att geni-
et har sin begränsning …. 

Mobiltäckning 

Telia har haft problem med 
mobilmasten i Tunsjön. Det 
har yttrat sig i att vi inte 
haft någon mobiltäckning 
alls vid strömavbrott. Vida-
re har man också haft pro-
blem med 3G, medan GSM 
och 4G fungerat. Vi har 
från föreningen agerat och 
anmält problemen till Telia, 
samt även informerat Post– 
och Telestyrelsen om det 
inträffade.  

Årsmötet 

Uppenbarligen är medlem‐
marna i Föreningen Tunsjö 
Byalag nöjda med det sätt 
som föreningen fungerar, då 
det i stort sett blev omval 
över hela linjen, när årsmötet 
gick av stapeln den 24april i 
Byagården.  

Några förändringar blev det, 
och vi tackar Thomas Wik‐
ström för hans insatser i sty‐
relse och kommittéer när han 
nu tar en paus från förenings‐
arbetet. Ett tack också till 
Susanne Aggeryd som lämnar 
uppdraget i festkommittén, 
hon kvarstår dock i styrelsen. 

Vi hälsar samtidigt Paula 
Ledunder välkommen till 
styrelsen, Leif Fahlén till bya‐
gårdskommittén och Agneta 
Hellström till festkommittén.  

Förnyelselagen 
  

Många äldre inskrivningar av 
rättigheter är inaktuella eller 
felaktiga. Den så kallade förny-
elselagen innebär därför att in-
skrivningar som har beviljats 
före 1 juli 1968 kommer att tas 
bort från fastighetsregistret. Har 
du fortfarande nytta av rättighe-
ten? Då kan du anmäla om för-
nyelse innan utgången av 2018. 
Sedan 1 juli 2013 gäller förnyel-
selagen, som ibland även kallas 
preklusionslagen. Detta gäller för 
inskrivningar av: 
• Avtalsservitut 
• Nyttjanderätt 
• Avkomsträtt 
Följande inskrivningar berörs ej 
av förnyelselagen: 
• Officialservitut  
• Tomträtt  
• Vattenkraft och vattenre-

glering  
Anmäl förnyelse om du fortfa-
rande har nytta av rättigheten, 
innan utgången av 2018. Förny-
elsen behöver bara göras en 
gång. 
 
Källa: Lantmäteriets hemsida 

Flottlossningen 

Den 29 april kl 05.13 lossna-
de flotten från sin förtöjning. 
Bästa tiden hade Alexander 
Jonasson, som därmed kan 
titulera sig Tunsjöns Flott-
lossningsmästare. Tvåa blev 
Elisabeth Rova och trea blev 
Eva Hamrén. Prisutdelning 
på sommarfesten. 

Trevlig 

Midsom-
mar! 

SOMMARFESTEN     

 Fredag den 15/7 kl 18 i Byagården 
I år bjuder Festkommittén på Thaibuffe, 
bordsvatten ingår. Därtill kaffe och 
kaka. 
Vin finns att köpa till om så önskas för 
20:— glaset. 
För underhållningen i form av sång och 
musik svarar  

Kent Sundberg  
Programmet i övrigt innehåller som vanligt frågesport 
lekar, lotterier m.m. Prisutdelning för islossningstävlingen. 

Alltihop till den låga kostnaden av 150 kr per person. 
Anmälan senast den 1 juli till Mauritz mobil 070- 553 41 83 

Storfrämmande vid minnesplatsen 
Den 10 maj hade vi fint främmande vid minnesplatsen. Hjördis Lund-
mark , släkt med Daniel af Thunberg, hade besök av släktingar från 
USA,  och var i Tunsjön för att få se Thunbergs minnesplats. 
Förutom besöket vid minnesplatsen hanns det också göras ett ned-
slag vid stugan där Thunberg föddes och växte upp.  
På bilden syns sällskapet: Mamma Cynthia, sonen Leif, och pappan 
Steven Ahlgren, Hjördis Lundmark, Susan La Rue Baker och Berthold 
Lundmark. Susan och Steven är syskon vars mors led härstammar från 
Tunsjön och är släkt med Daniel af Thunberg.  Steven med familj lever i 
Minnesota och Susan är från Texas.  Hjördis och Berthold är ju som 
bekant boende i Kyrkdal. 

Medlemsavgiften 
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift vilket 
innebär 200 kr per familj och fastighet i Tunsjön. 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 informa-
tionen. 




