Naturligtvis var det
många som upptäckte
Amerika innan Columbus. Men de lyckades alltid tysta ned
det hela.
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Grovsophämtningen
i Tunsjön (Dals socken) sker vecka
17 (24/-28/4). Sista budningsdag är
den 19 april.

Föreningen Tunsjö Byalag 20 år
Kyrkvägsvandring 1997

För boende vid Tunsjöedet
(Ytterlännäs socken) sker hämtningen vecka 18 (1-5/5). Sista budningsdag är den 26 april.

Årsmötet

FAMILJEDAGEN
Enligt tävlingsgeneralen
Jan-Peter Jonasson så ser
isen ut att klara sig ända
till midsommar i år. Vi tror
därför att vi kan bjuda in
till familjedag med fisketävling söndag den 19
mars.

 Plats: Vindskyddet på
Ön.



Samling 11,00



Fiskestart kl 11.30



Förborrade hål



Önskas transport, samling
Westerlunds gård, Bonäset,
kl 10.30



Fisketävling med priser



Deltagarna medtager egen
förtäring



Byagårdskommitten ordnar
grill och eld.

Välkomna!

kommer i år att hållas den
23 april kl 15.00 i Byagården. Se särskild kallelse
som utsänds i april med
årsberättelse och årsredovisning.

Byagården
Byagårdskommittén jobbar
på som vanligt med att rusta upp föreningslokalen.
Det senaste är att man bytt
fönster i entrévåningen. De
gamla tvåglasfönstren har
tagits bort och ersatts av
moderna treglasfönster.
Syftet med åtgärden är
naturligtvis att sänka uppvärmningskostnaden till
glädje både för föreningens
ekonomi och miljön.

1997 startade vi upp vår
förening, vilket betyder
att vi i år firar 20 årsjubileum. Vår aktiva festkommitté är redan igång
med att planera för jubileumsfirandet. Datumet
för festligheterna är satt
till den 8 juli och platsen
blir ju naturligtvis Byagården. Det återstår
ännu en del att ordna,
men man har utan tvekan redan kommit en bit
på väg.

Bl.a. har man gjort klart med underhållningen.
Det är den välkände Klas Norberg, som spelar
och sjunger med "Noratrion" och den populära
gruppen "The Scramblers". Klas är en driven och
mångfasetterad artist, som inte räds att sjunga
opera, kupletProt
o
ter, visor,
styr kollsutd
else
möt rag från
rock.... ja variaet 19
97. första
tionen i hans
repertoar är
oändlig....
Föreslår att ni
redan nu bokar
in den 8 juli i
almanackan!

Mobiltelefoni
Vi har även i år drabbats av störningar i mobiltelefonin p.g.a. strömavbrott. Reservkraft verkar saknas i
mobilmasten, och vi har kontakta
Post– och Telestyrelsen i frågan.
Mer information ges vid årsmötet.

Glad Påsk!

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. 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 eller mail: tumek@roamingnet.net
Kontantvinster utgår till de tre bästa gissningarna.

Sista inlämningsdag 2017-04-09
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

