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Tunsjökalendern 

Som traditionen bjuder så har föreningen även i år tagit fram en 
bordskalender, med bilder från Tunsjön. I år fick vi leveransen 
osedvanligt tidigt från förlaget, och har därför redan sålt en avse-
värd del av upplagan. Det finns dock fortfarande kalendrar att 
beställa för dem som inte gjort det ännu.  

Ring eller maila till Per-Anders, 070-322 09 66 eller per-
anders.hamren@telia.com, så ordnar vi det. Priset som tidigare 
100 kr/st, 250 kr/3 st, 400 kr/5 st och 750 kr/10 st.  

Nya tunsjöbor 
Som vi tidigare konstaterat så är 

det inte ofta som fastigheter i Tun-

sjön bjuds ut till försäljning. Och det 

är klart, så trevligt som det är i 

Tunsjön så förstår man att tunsjö-

borrna inte gärna avyttrar sina 

smultronställen….. 

Hur som helst så har vi fått några 

nya  och trevliga grannar i byn i 

sommar. Rikard och Ulrika Molan-

der har köpt Filitjärn 4:7, Milan 

Vosvrda och Ann-Christin Vestman 

har förvärvat Tunsjön 1:47, Tunsjön 

1:56 har också fått nya ägare i form 

av Anders Nilsson och Marita, samt 

att Hans och Kylliki Hellström har 

anskaffat Tunsjön 1:53. 

Föreningen Tunsjö Byalag hälsar 

våra ny grannar och förhoppnings-

vis också föreningsmedlemmar 

varmt välkomna till byn. 

Jag äter inte ekologiskt 

odlad mat. I min ålder 

behöver man alla kon-

serveringsmedel man 

kan få.. ... 

God Jul 

& 

Gott Nytt År 

Önskar 

Hälge  

Och 

Föreningen 

Tunsjö byalag 

Surströmmingsfest 

Tunsjöns sedvanliga surströmmingsfest gick i år av stapeln den 

27 augusti i Byagården. Ett 20-tal föreningsmedlemmar hade 

infunnit sig och lät sig väl smaka av den exotiska läckerheten. 

För de som inte uppskattar denna delikatess, fanns det andra 

alternativ, så ingen behövde gå hungrig från tillställningen. 

Som vanligt så var stämningen hög och skämt och roliga histo-

rier flög genom rummet. Enigheten bland deltagarna var total: 

Som vanligt, en verkligt trevlig och gemytlig fest! 

BingoLotto har åter blivit populärt 
efter Ingvar Oldsbergs inträde 
som programledare härom året. 
Genom att prenumerera på lotter 
kan ni stödja vår förening. Just 
nu erbjuder dessutom BingoLotto 
ett presentkort hos COOP på 
200 kr för nya prenumeranter. 
Gå gärna in på hemsidan 
www.bingolotto.se, och klicka er 
fram till prenumerationssidan. 
Annars går det bra att ringa dem 

också, tel.nr 0771-44 04 40. 

Glöm inte att ange Föreningen 
Tunsjö Byalag som den förening 

ni vill stödja.  

www.tunsjon.se 


