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Sommarfesten 
Årets sommarfest blev verkligt lyck-
ad, ett resultat av att så många 
hade infunnit sig. Det var nog länge 
sedan vi kunnat räkna in  så många 
som 50 festsugna deltagare på den-
na tillställning. 

För den musikaliska underhållning-
en svarade Kent Sundberg med 
sång och musik. Kent börjar snart 
bli en institution  på sommarfesten, 
då det här var tredje gången som 
roade oss med sin fina musik. Och 
förresten, varför ändra ett vinnande 
koncept! Kents mjuka stämma och 
eleganta gitarrspel med komp, bi-
drar verkligen till att den rätta fest-
stämningen infinner sig. 

Förtäringen bestod den här gången 
av Thaibuffé, vilket av backningen 
att döma, verkade tilltala  festdelta-
garna synnerligen väl. 

I samband med festen hölls också prisutdelningen av flottlossningstävlingen. Alexander Jonas-
son var den som gissade bäst när flotten skulle lossa från isen och tilldelades därför följdriktigt 
första pris och ett diplom. Som goda tvåor och treor kom Elisabeth Rova  och Eva Hamrén, och 
erhöll också pris för detta. 

I övrigt så hade programmet det sedvanliga innehållet, vilket innebär frågesporttävling, pilkast-
ning och bollkastningstävling. 

Ett stort tack till festkommittén, Mauritz Falk, Ann-Marie Nordmark, Birgit Höglin, Birgitta Hög-
lund, Kristina Falk, Christina Bystedt och Agneta Hellström, för ett utmärkt arrangemang. 

  Medlemsavgiften 
Notisen i förra Tunsjö-Nytt 
innebar att ungefär hälften 
av våra medlemmar beta-
lade in avgiften för 2016.  

I slutet av augusti kommer 
vi att skicka ut medlems-
fakturor till resterande. 
Om det är någon som vill 
skicka in avgiften redan 
nu, innan fakturan, så är  
bankgiro nr. 127-6237.   

Djur är märkliga. Hunden ser 
upp till dig. Katten ser ner på 
dig. Bara grisen ser på dig 
som en jämlike. ……….. 

SurströmmingsfestSurströmmingsfest  
Lördag den 27 augusti kl 18 

Äntligen är det dags för Tunsjö Byalag att träffas och äta surströmming (annan mat finns för de som inte 
äter surströmming). Vi träffas lördag den 27 augusti i Byagården. Vi hoppas på bra uppslutning och att vi 
får en lika trevlig afton som senast.  Kostnad 75 kr/person. 
Anmälan senast  19 augusti till  Agneta Hellström tel. 0730-22 63 95. 

Sophämtning 
Grovsophämtning kommer 
att ske vecka 40, alltså den 
3 -7 okt. Sista budningsdag 
28/9. 

För de som tillhör Ytterlän-
näs (Tunsjöedet) sker 
hämtningen vecka 39, 26 -
30 september. Sista bud-
ningsdag 21/9. 

Budning till  tel.nr. 0612-71 
73 70 senast ovan angivet 
budningsdag. 

En riktig 
storfiskare!!!!! 


