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Familjedagen 

Vår nybildade (åtminstone delvis ) Byagårds– och sjökommitté   hade nu till 

våren återupplivat en gammal och populär tradition i föreningen. Man hade 

nämligen bjudit in till familjedag med pimpeltävling vid ön, där man skulle kora 

Tunsjöns pimpelmästare. Evenemanget avhölls den 21 mars, och helt enligt 

förhandstipsen avgick Tommy Westerlund med segern. Att Tommy sågs som 

favorit har förmodliggen att göra med att han som boende vid sjön har goda 

möjlighet att tjuvträna. Något behov av att väga fångsten fanns inte, då Tom-

mys fisk (se bilden) var den enda som drogs upp ur sjön vid tillfället.  

I övrigt kan sägas att vädret var helt enkelt strålande, solen sken från 

en klarblå himmel och  deltagarna var många. Efter pimpeltävlingen 

hade arrangörerna ordnat med grilleldar, och deltagarna lät sig väl 

smaka av medhavda läckerheter. 

Roligt var också att vi nu kunde konstatera att det åter var barn med på 

tillställningen. Fortsätter detta så kan vi kanske återinföra den så popu-

lära godisjakten vi hade tidigare. Ett stort tack till kommittén för ett 

mycket trevligt arrangemang. 

Kyrkvägsvandring 

ska nog trots allt kunna 

genomföras som planerat 

Samling vid korsningen 

Tunsjövägen/ Mastvägen 

kl. 13 lördag den 1/8. 

Medtag eget fika. Välkom-

men till en trevlig utflykt. 

Årsmötet 

Våra nuvarande stadgar 

säger att årsmötet ska 

hållas senast i juli. 

Samtidigt är vi just nu inne i 

ett läge, där det inte är 

säkert att detta villkor kan 

uppfyllas. 

Ambitionen är dock att 

mötet ska hållas i juli, om 

detta kan ske med beaktan-

de av säkerheten. Vi vill ju 

inte att våra medlemmar 

ska drabbas av coved-19. 

Vi får återkomma i frågan 

när läget klarnar. 

Vattennivån 

Vattennivån i sjön verkar ha varit högre i år, enligt flera uppgifter som 

kommit in från våra medlemmar. Vi ska försöka reda ut  några saker. 

Det som främst styr  vattennivån är vattendomen från år 1925. Den  

sätter ramarna för hur högt vattnet får stiga. Enligt tillsynsmyndigheten 

på Länsstyrelsen utgör överkanten på dammluckorna den gränsen. 

Skulle tillrinningen till sjön  öka i sådan omfattning att  nivån över-

skrids, så är det meningen att vattnet ska rinna över luckorna. Dessut-

om har kraftverksägarna installerat ett extra skydd, som innebär att när 

maxnivån är uppnådd så öppnas en dammlucka automatiskt. 

En annan sak som också i viss mån styr vattennivån är den frivilliga 

överenskommelse som föreningen träffade med bolaget för många år 

sedan. Där lovar Elpatron att man har som målsättning att hålla vatten-

nivån mellan 20– 40 cm under vattendomsgränsen. Men, man påpekar 

också, att detta förutsätter att man har möjlighet att göra det. Om t.ex. 

vårfloden blir extra kraftig, eller om nederbörden har varit extra riklig, 

så kan man kanske inte hålla löftet. Likadant om det varit snöfattigt eller  

en torrsommar, så kanske vattennivån blir lägre än vad vi önskar. 

Vi har under åren haft exempel på båda dom här extremtyperna, så vi 

vet att det kan hända. Bolaget har ju också framhållit, att visserligen ger 

regleringen möjlighet att i viss mån påverka  situationen, men inte helt 

och hållet.  Om andra oreglerade vattendrag i området har antingen 

höga vattenflöden eller ovanligt torrt, så kommer det  påverka Tunsjön 

också, även om det förmodligen inte blir i samma omfattning. 

Från Elpatron har vi nu fått information att bolaget haft tekniska pro-

blem med kraftverket i Tunsjön. En transformator har varit trasig  och 

elledningen från stationen var kortsluten. Kraftverket har inte kunnat 

köras och vattennivån har därför varit lite högre än normalt, dock inte 

över vattendomens nivå.  Nu är situationen lite bättre, och kraftverket är 

åter igång  med viss produktion, och vattennivån har sänkts något. 

Medlemsavgiften 

Tidigare år har vi skickat ut 

information om betalningen 

av medlemsavgifter efter års-

mötet. 

Som situationen är i år , vet vi 

i dagsläget inte när och om 

årsmötet kan komma till 

stånd, Vi får helt enkelt utgå 

ifrån att årsmötet kommer att 

lämna medlemsavgiften oför-

ändrad. 

Avgiften kan betalas in på 

bankgiro nr. 127-6237. och 

är oförändrad 250 kr per fa-

milj och fastighet i Tunsjön. 

De som saknar fastighet i byn, 

men ändå vill vara medlem 

behöver bara betala 100 kro-

nor. 

Vi kommer senare att skicka  

ut individuella påminnelser 

till de som av någon anled-

ning har missat den här infor-

mationen. 
 

Glad Midsommar! 

SOMMARFESTEN     

 Tyvärr måste vi p.g.a. coronapandemin ställa in den planerade sommarfesten i år! 

Man börjar bli gam-

mal när man tittar på 

menyn innan man tit-

tar på servitrisen. 

Surströmmingsfesten 

Sommarfesten har vi ju redan 

tvingats ställa in, men för-

hoppningen kvarstår att detta 

elaka virus ska ge med sig, 

så att vi trots allt kan hålla 

vår traditionsenliga surström-

mingsfest framåt höstkanten 


