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Familjedagen 
Söndag den 19 mars gick Tunsjö Byalags traditionella familjedag av stapeln. 
Förutsättningarna för en trevlig tillställning var de bästa tänkbara. En molnfri 
himmel med gnistrande sol och ett välbesökt arrangemang, som avhölls ute på 
ön med det nya vindskyddet.  

Förutom korvgrillningen så är fisketävlingen det som drar åt sig det största 
intresset. I år kan vi verkligen tala om en favoritseger, då Leif Melander tog 
hem titeln ”Tunsjöns Fiskemästare”. Det finns knappast någon grynna, fiskevik 
eller vassrugg, där han under årens lopp inte testat fiskelyckan. Faktum var att 
segern var så överlägsen att någon invägning inte var nödvändig. En visuell 
bedömning av fiskmängden räckte för att kunna utse Leif till segrare. Priset för 
prestationen kommer att utdelas vid jubileumsfesten den 8 juli. 

Ett stort tack till Byagårds- och Sjökommittén för ett utmärkt arrangemang. 

Kvinnor älskar oss just 
för våra fel och brister. 
Har vi bara tillräckligt 
många så förlåter de oss 
allt. Till och med vår 
kolossala intelligens.  

Årsmötet 
Glädjande nog var årsmötet 2017 välbesökt. Mötet inleddes med en 
parentation för  Gunnar Haglund, som kort före årsmötet avlidit. 
Gunnar hedrades med en tyst minut,  
Styrelsen redovisning av verksamhet och ekonomi för 2016 god-
kändes och styrelsen fick därför ansvarsfrihet. 
För kommande verksamhetsår valdes följande funktionärer: 
Styrelsen: 
Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande Leif Bystedt, sek-
reterare Ingrid Jacobsson, kassör Eva Hamrén, ledamöter Tommy 
Westerlund, Jan-Peter  Jonasson och Mauritz Falk. Suppleanter 
Paula Le Dunder och Susanne Aggeryd.  
Byagårds– och Sjökommitté: 
Sammankallande Eva Hamrén, stugfogde Tommy Westerlund, Jan-
Peter Jonasson, Anders Nilsson, Leif Fahlén, Alexander Jonasson 
och Anders Westerlund 
Kultur– och festkommittén: 
Sammankallande Mauritz Falk, Birgitta Höglund, Agneta Hellström, 
Pia Westerlund, Birgit Höglin och Kristina Falk. 

OBS! Medlemsavgiften 
Årsmötet beslutade om oför-
ändrad 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 informationen 

 

Trevlig 

Midsom-
mar! 

 Jubileumsfest  
Lördagen den 8 juli kl.18 i Byagården 

 

♥ I år fyller byalaget 20 år och bjuder på en jubileumsfest där menyn 
består av chilikryddad kalkon, rostbiff, potatisgratäng, sallad mm. bordsdryck ingår. Till 
detta kommer även kaffe och tårta. 

♥ Vin och starköl finns att köpa för de som så önskar. 

♥ För underhållningen svarar den kända trubaduren Klas Norberg. 

♥ Programmet i övrigt består av lotterier, lekar och frågesport samt prisutdelningar. 

♥ Allt detta för en anmälningsavgift på 50 kr för byalagets medlemmar och 100 kr för övriga 
gäster. 

♥ Anmälan senast 18 juni till Agneta 0730226395 eller Pia 0738376670. 

Flottlossning 
Isen på Tunsjön gick upp den 5 maj 
kl 10,02. Anna Aggeryd verkar ha en 
otrolig förmåga att kunna förutse 
detta, och för tredje gången tog hon 
hem förstapriset.  

På en god andraplats kom Anders 
Antonsson, medan Anna även kom 
på en tredjeplats, vilket är unikt.  

Annas segertid var 11,38, vilket in-
nebar att hon missade den exakta 
tiden med bara 1 timme och 36 min. 

Vi ger våra hjärtligaste gratulationer 
till pristagarna. Priserna kommer att 
delas ut på jubileumsfesten. 

Vattennivån 
Ingen har väl kunnat undgå att 
märka att vattennivån är påfal-
lande låg i år. Orsaken till detta 
är helt beroende av den snöfatti-
ga vinter och torra våren vi 
upplevt. Situationen är ju ovan-
lig men inte extrem. Samma sak 
hände också för ca. 10 år sedan, 
då normal vattennivå nåddes 
först i mitten av juli. 

Leif Wretman, Elpatrons ordfö-
rande, har hört av sig och bekla-
gat den låga vattennivån. Dom 
kan dock inte göra så mycket 
om vi inte får en rikligt med 
regn framledes. Elpatron har 
faktiskt inte tappat något vatten 
ur Tunsjön på över 4 månader. 

Det finns en del positiva tecken 
ändå. Knäsjöns vattennivå har 
stor betydelse för Tunsjön. 
Dammen i Knäsjön har nu fyllts 
upp, och allt vatten som rinner 
till där hamnar nu i Tunsjön. 


