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Tunsjön, förr och nu
ÅRSMÖTET

Surströmmingsfest

Årets årsmöte avhölls den 8 juli och följande val
gjordes:

Tunsjöns sedvanliga och populära surströmmingsfest gick i år av stapeln den
25 augusti i Byagården. De deltagande
föreningsmedlemmarna lät sig väl smaka och som vanligt var stämningen
hög. Ett stort tack till den fantastiska
festkommittén som svarade för tillställningen.

Styrelsen:
Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande
Leif Bystedt, sekreterare Ingrid Jacobsson, kassör Eva Hamrén, stugfogde Tommy Westerlund
samt Jan-Peter Jonasson och Mauritz Falk.
Suppleanter Paula Le Dunder och Susanne
Aggeryd.
Sjö– och Byagårdskommitté:

Sommarfesten

Eva Hamrén, Jan-Peter Jonasson, Tommy Westerlund, Anders Westerlund , Leif Fahlén, Alexander Jonasson och Anders Nilsson

Helt enligt traditionen så avhölls årets sommarfest den 1:a lördagen
i juli, vilket i år inföll den 7 juli.

Fest– och Kulturkommittén:
Mauritz Falk, Birgitta Höglund, Kristina Falk,
Birgit Höglin, Agneta Hellström och Pia Westerlund
Revisorer
Hans-Evert Näslund, Eva Strindberg och suppleant Britta Engblom.

För den musikaliska underhållningen svarade Theodor Nygren med
sång och gitarrspel. Det här är andra gången som Theodor gästar
oss och låter oss njuta av hans fina uppträdande. Vi kommer också
med glädje ihåg förra gången
han uppträdde för oss vid invigningen av Tunbergs minnesplats.

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra
under året avlidna medlemmar, Kjell Normark
och Allan Jonsson.
I övrigt så beslutade mötet att höja årsavgiften till
250 kronor per fastighet och familj i Tunsjön.
Avgiften för enskild medlem utan fastighet i Tunsjön blir även i fortsättningen 100 kr.

Förtäringen bestod av thaibuffé, med vårrullar, fläskgryta,
kycklinggryta och ris. Givetvis
också kaffe med kaka.
Ett stort tack till festkommittén med Mauritz Falk i spetsen
för ett utmärkt arrangemang.

Renbesök
Vi har fått storfrämmande i Tunsjön. Från Gäddede har ett halvdussin långtradare fyllda med renar (ca 1500 st) transporterats till
Tunsjöområdet och släppts ut efter Volmsjövägen. Hittills har de
hållit sig uppe i skogarna och inte varit nere vid sjön. Detta är ett
ovanligt inslag i djurlivet vid Tunsjön. På senare år har ibland någon eller några s.k. strörenar visat sig, men inte i någon större utsträckning. Uppgifter gör dock gällande att renar från Gäddede ska
ha varit här förr i tiden, för sådär 90 år sedan. Om någon får skador
på sin mark finns enligt uppgift möjlighet att begära skadestånd.

Tunsjökalendern
Även i år har föreningen tagit fram en bordskalender, med
bilder från Tunsjön. Våra stamkunder har redan köpt upp en
del av upplagan, men fortfarande finns kalendrar att köpa
för den som inte gjort det ännu.
Ring eller SMS:a Ingrid Jacobsson, 070-177 00 31 eller
Per-Anders Hamrén, 070-322 09 66. Går också att maila till
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.

God Jul
och
Gott Nytt År

