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Islossningstävling 
P.g.a. bristande intresse 
de senaste åren tar vi det-
ta år en paus från isloss-
ningstävlingen.  

FAMILJEDAGEN 
Tyvärr tvingas vi i år ställa 
in den traditionella familje-
dagen på sjön, då isens bä-
righet inte kan garanteras.  
Tävlingschef Jonasson har 
dock öppnat för möjlighe-
ten att istället arrangera 
en metartävling till som-
maren. 

Snörik vinter 
Det är över 50 år sedan vi hade en sådan snörik 
vinter i Tunsjön.  Ett snödjup på över 1,5 meter 
har rapporterats. Här är en bild som verifierar 
påståendet: 

TUNSJÖ-NYTT 
201820182018---010101   

Årsmötet, som bru-
kar hållas i april, 
måste skjutas fram, 
enligt beslut i styrel-
sen. Delar av styrel-
sen kan tyvärr inte 
närvara förrän senare 
i vår eller sommar.  
Valberedningen job-
bar nu för fullt för att 
kunna föreslå mötet 
lämpliga personer att 
ingå i styrelse och de 
kommittéer som före-
ningens stadgar be-
stämmer ska finnas. 
Skulle Du ha lust till 
att hjälpa till, eller 
kanske känner någon 
som är intresserad, 
kontakta valbered-
ningen: 
 Mauritz Falk,  070-
553 41 83  
Eva Hamrén, 070-274 
95 44 
Jan-Peter Jonasson,  
070-251 10 90 

Arrangemang 
Vår festkommitté är just nu i 
full gång med att planera för 
sommarens aktiviteter. 

Den traditionella sommar-
festen är tänkt att gå av sta-
peln den 7 juli,. 

Det är nu ett tag sedan före-
ningen arrangerade något 
sommarloppis i Byagården. 
Men för att arrangemanget 
ska kunna utföras behövs 
frivilliga som vill ställa upp 
och jobba med genomföran-
det. Det är inget stort åta-
gande, gäller bara en dag. 
Hör av Dig till Mauritz, 070-
553 41 83 om Du har möj-
lighet att hjälpa till.   

Surströmmingsfesten har 
varit väldigt populär de se-
naste åren, och vi hoppas  
kunna  bjuda in till en sådan 
i augusti. 

Grovsophämtning 
Förr att få hämtning måste du mejla grovsopor@vtg.se eller ringa till VTG, tel 0612-71 
73 70, senast onsdag kl 16.00 innan hämtningsveckan och tala om att du vill ha grov-
sopor hämtade. 
Grovsopshögen ska märkas med adress och löpnummer (får du vid anmälan) och 
placeras på, för grovsopsbilen, farbar väg senast söndag före hämtveckan.  

Församling    Hämtningsvecka Sista anmälningsdag 
Dal (Tunsjön)   vecka 17  18/4                  
Ytterlännäs (Tunsjöedet) vecka 18  25/4 

 

Vad får lämnas? 
Grovsopor är stort avfall som inte får plats i soptunnan eller avfall som inte ska läggas 
där. T ex: möbler, skidor, leksaker, mattor, cyklar, pulkor, porslin, dator, lampor, lysrör, 
TV/bildskärm, vitvaror, elavfall, gräsklippare (tömd på olja och bensin med lock och 
plugg väl synliga ovanpå). 

Mängden som får lämnas är begränsad, max ca 2-3 m3 brännbart och för övrigt avfall 
mängder som kan anses vara normala från ett hushåll. 

Vad får inte lämnas? 
• Batterier och farligt avfall (färg, kemikalier, olja med mera) 
• Fast monterad utrustning i huset - till exempel värmepanna,                             

varmvattenberedare, luftvärmepump, badkar och toalettstol 
• Bygg– och rivningsavfall 
• Trädgårdsavfall 
• Jord, grus, betong, taktegel 
• Bildelar, mopeder/mc, åkgräsklippare 
• Däck 

Glad Påsk!Glad Påsk!Glad Påsk!   


