Tunsjögubben
En del människor byter
parti för sin övertygelses
skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.

2020
2020-01

19

97

TT
Y
N
Ö
J
S
N
U
T

FAMILJEDAGEN
Det är nu några år sedan Tunsjö Byalag arrangerade någon familjedag på
sjön, men nu är det tänkt att det åter
ska bli av.

SOMMARFESTEN
Festkommittén är tydligen särdeles aktiv i år,
då man redan har gjort klart med formerna för
årets sommarfest enligt följande:

Inför årsmötet

Lördag den 21 mars kl 11.00 samlas vi Tidpunkt
ute på ön för att umgås och ha trevligt Lokal
och förhoppningsvis njuta av det vackFörtäring
ra vårvädret. Föreningen kommer att
hålla med grilleldar och var och en tar
med sig det man önskar förtära.
Helt enligt traditionen ska också en fis- Program

Datumet för årsmötet
är i dagsläget inte
fastställt, men det
kommer säkerligen
att hållas någon gång
under 2:a kvartalet.

ketävling genomföras, där vinnaren
kommer att utses till Tunsjöns Fiskemästare. De tre bästa i tävlingen tilldelas priser. Sjökommittén kommer att
ha med sig isborrar och borrar upp hål
allt eftersom behov uppstår.

Separat kallelse kommer naturligtvis att
skickas ut.
Inför årsmötet har
vår valberedning en
innerlig vädjan till
alla medlemmar:
Ställ upp och hjälp
till i föreningsarbetet.
Det är faktiskt inget
hästjobb att ingå i
någon av våra kommittéer eller styrelsen. Speciellt styrelsen är i behov av nytillskott, eftersom vi
behöver en ny ordförande, ny kassör och
ny sekreterare. Vi
behöver också föryngra i styrelsen, eftersom medelåldern i
styrelsen ligger över
70 år. Ungdomar är
alltså välkomna, men
vi behöver även äldre
med känsla för Tunsjön och vår förening.
Kontaktperson Susanne Aggeryd tel.
070-569 73 16

Lördag den 4 juli kl. 18
Tunsjö Byagård
Pajer och sallader mm.
Vin och Öl finns att köpa
Kaffe och kaka
Frågesport, lekar
och lotterier

Pris

100 Kr per person

Anmälan

Mauritz Falk, 070-553 41 83

Anmäl er gärna redan nu, så glömmer ni inte bort
För de som har tillgång till lämpligt for- det. Påminnelse kommer nog också att sändas ut i
don (snöskoter eller fyrhjuling) så är ju juni.
det ett passande transportmedel för att Varmt välkomna önskar Festkommittén
ta sig ut till ön. I annat fall går det säkert också utmärkt att promenera de
ca 100 meter från gamla badplatsen
Glad Påsk önskar Tunsjö Byalag!
vid Tunsjöedet.
Varmt välkomna!
Kulturkommittén
planerar en Kyrkvägsvandring i sommar.
Samling vid korsningen Tunsjövägen/
Mastvägen kl. 13 lördag den 1 augusti. Medtag eget fika. Välkommen till
en trevlig utflykt.

Grovsophämtningen
i Tunsjön kommer att ske vecka

17, alltså den 20/4 –25/4 Sista
budningsdag 15/4.
För de som tillhör Ytterlännäs
(Tunsjöedet) sker hämtningen
vecka 18, 27 –30/4. Sista budningsdag 22/4.
Budning till tel.nr. 0612-71 73 70
senast ovan angivet budningsdag.

