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En ekonom är en
expert som imorgon
kommer att veta
varför det han förutspådde igår inte inträffade idag.
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Storfrämmande i Tunsjön

Utvecklingsgruppen
Som vi informerade i förra Tunsjö-Nytt förstärktes valberedningen för att ta
tag i de svåra frågorna vi har inför framtiden. Direkt efter kommande årsskifte har gruppen för avsikt att dra igång sitt arbete på allvar.
Det har nu gått 23 år sedan vi startade upp Föreningen Tunsjö Byalag, och
många av dagens tunsjöbor har inte upplevt hur förhållandena var då, och
varför vår förening har varit så viktig för att åstadkomma en nödvändig förändring till det bättre. Det finns därför kanske anledning att erinra om hur
situationen var, därför att i värsta fall kan vi vara på väg tillbaka dit.
Efter att ha varit ett välmående litet samhälle med bl.a. skola och affär,
hade byn undan för undan avfolkats och 1987 fanns endast tre permanentbostäder och 5 fastboende i Tunsjön. Det fanns inte postdistribution, inte
sophämtning året runt, ingen mobiltäckning, tidningsutdelningen var hotad,
endast en TV-kanal, ideliga elavbrott, usel väg m.m. Har säkert glömt en del
brister, och listan kan göras mycket längre om vad som saknades i Tunsjön.

Tunsjön från forntid till nutid
Boken, som varit nästan slutsåld
sedan en tid tillbaka, har tryckts
upp i fler exemplar och finns nu
att köpa i bokhandeln i Sollefteå
och Kramfors.
Byagården
Den som är intresserad av
att hyra Bygården kan
kontakta stugfogde Tommy Westerlund, tel.nr.
076-148 41 14

Även i år har vi i Tunsjön
fått besök av mer ovanligt
och kanske exotiskt slag.
Det är en renflock som nu
under en period vistats i
Tunsjön. Det är alltså inte
bara vi människor som har
förstånd att uppskatta och
gotta sig åt vad Tunsjön har
att erbjuda.
Det är Christer Strindberg
som har lyckats fånga de
långväga gästerna på bild.

www.tunsjon.se

Inget av det här var en slump. Kommunen hade på den tiden en outtalad
plan, att Tunsjön skulle avfolkas på permanentboende och endast utgöra ett
fritidshusområde. Det finns en del vittnesmål om detta, bl.a. var det då helt
omöjligt att få bygglov för att upprätta ett åretruntboende. Skälet var ju naturligtvis att kommunen var rädd för de kostnader som skulle kunna uppstå
för t.ex. skolskjutsar, hemtjänst och andra kommunala servicetjänster.
Men 1987 började en förändring märkas då byn för första gången på mycket länge fick två nyinflyttade familjer som nästan fördubblade befolkningsmängden till nio personer. Men fortfarande fanns mycket kvar att göra.
Ingen av de uppräknade bristerna ovan hade på något vis förändrats. Därför påbörjades i mitten av 90-talet arbetet med att bilda en förening, som
skulle ta tillvara tunsjöbornas intressen, och 1997 kunde vi konstatera att
Föreningen Tunsjö Byalag hade bildats. Vad har då Tunsjö Byalag åstadkommit under 23 års verksamhet? Tyvärr medger utrymmet här inte att
redogöra för allt som skett under de här åren, men vi kan väl ändå nämna:
Försöken att få ta över ansvaret för sjön lyckades inte, men vi kunde i alla
fall bygga 5 st. vindskydd runt sjön. Virket, som vi fick från SCA i Lugnvik
räckte också till att bygga ett utedass på ön och ett postställe.
Vi lyckades förvärva ett föreningshus. Genom att sälja Bingolotter klarade vi
av att betala för huset. Efter flera år av renoveringar , anläggande av anslutningsväg och parkering. så är föreningshuset dag av toppskick.
Sju år tog det för föreningens kulturkommitté att framställa boken om Tunsjön, men så blev resultatet alldeles strålande. Den blev väldigt väl mottagen och uppmärksammad och har så här långt tryckts upp i 350 ex.
Föreningen tog också initiativ till att förverkliga ett mycket gammalt förslag
att uppföra en minnesplats över Daniel af Thunberg, Sveriges på 1700-talet
ledande damm och kanalbyggare, och född och uppväxt i Tunsjön. Minnesplatsen anlades vid dammen och invigdes med pompa och ståt 2013.
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Många av de brister i samhällsservice som vi angav här ovan har nu åtgärdats, och Tunsjö Byalag har i mycket stor utsträckning legat bakom huvuddelen av de förbättringar vi nu ser.
Vi har en bestämd känsla av att engagemanget för föreningen har avtagit
avsevärt, och gör vi inget åt det kan vi snart vara tillbaka på ruta 1. Vi vädjar därför om stöd till vår valberedning/ utvecklingsgrupp i deras arbete. Vi
kommer vid nästa årsmötet att behöva rekrytera ny ordförande, ny kassör
och ny sekreterare bl.a. Har Du några synpunkter eller förslag, kontakta
gärna Ingrid Jacobsson, 070– 177 00 31, Susanne Aggeryd 070-569 73
16, Britta Englund 070-329 19 16 eller Mauritz Falk 070-553 41 83.

