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Ö-natta 

Så har då före-
ningens utmärk-
ta sjökommitté 
återupptaget 
den mycket 
populära till-
ställningen Ö-
natta, då man 
träffas ute på 
ön och grillar, 
umgås och har 
trevligt i största 
allmänhet. Väd-
ret var helt fantastiskt och tillslutningen var god , ett drygt 30-tal 
hade infunnit sig till den trevliga träffen. 

 

Att Tunsjö Byalags Ö-natta är ett välkänt begrepp inom landets grän-
ser vet vi sedan tidigare, men att det också är internationellt berömt 
visste vi inte. 
Det fick vi klart 
för oss när 4 
ungdomar från 
Indien kom på 
besök.  

Tänka sig, resa 
ända från Indi-
en för att be-
söka Tunsjön 
för att få delta 
i vår härliga 
gemenskap. 
 

På bilden eskorteras besökarna i land av Byalagets personal. 

  Kyrkvägsvandring 

Lördag den 1 augusti hade föreningens KulturLördag den 1 augusti hade föreningens Kultur––  och Festkommit-och Festkommit-

té bjudit in till en vandring längs den gamla kyrkvägen som ledde té bjudit in till en vandring längs den gamla kyrkvägen som ledde 

från Tunsjön till Dals kyrka. Så långt gick man inte denna gång från Tunsjön till Dals kyrka. Så långt gick man inte denna gång 

utan sällskapet nöjde sig att vandra till gruvområdet vid Hög-utan sällskapet nöjde sig att vandra till gruvområdet vid Hög-

backen mellan Tunsjön och Kärrsrå. Som framgår av bilden backen mellan Tunsjön och Kärrsrå. Som framgår av bilden 

nedan var det fint väder den aktuella dagen och samtliga delta-nedan var det fint väder den aktuella dagen och samtliga delta-

gare njöt av den stärkande vandringen och det härliga vädret.gare njöt av den stärkande vandringen och det härliga vädret.   

Den här ”vägen” är den äldsta vägförbindelsen mellan Tunsjön Den här ”vägen” är den äldsta vägförbindelsen mellan Tunsjön 

och sockencentrat i Dal, och var en gång i tiden den enda väg-och sockencentrat i Dal, och var en gång i tiden den enda väg-

förbindelsen med Tunsjön. Trots att vägen nu inte används och förbindelsen med Tunsjön. Trots att vägen nu inte används och 

inget underhåll görs, var den ändå i hyggligt skick. Åtminstone inget underhåll görs, var den ändå i hyggligt skick. Åtminstone 

för vandringar är den alldeles utmärkt.för vandringar är den alldeles utmärkt.  

Festkommittén kommer säkert att arrangera fler utflykter nästa Festkommittén kommer säkert att arrangera fler utflykter nästa 

sommar.sommar.  

Min smak är enkel. 

Jag nöjer mig alltid 

med det bästa……... 

Grovsophämtning 

kommer att ske vecka 40,  

sista budningsdag 23 sept. 

Anmälan till kommunens e-

tjänst senast detta datum. 

För boende vid Tunsjöedet 

gäller vecka 39 och budning 

senast den 16 september. 

Årsmötet 

Föreningen Tunsjö Byalags årsmöte 2020 blev av det lite ovanligare slaget. P.g.a. av den rådande pandemin hölls mötet utom-

hus och för första gången sedan föreningen startades 1997 fanns inte Eva och P-A Hamrén med på mötet. Vice ordföranden 

Mauritz Falk inledde därför mötet med att hälsa välkommen och  började med en parentation där  under året avlidna medlem-

mar, Inger Haglund och Curt  Nyholm, hedrades. 

Mauritz utsågs sedan till att leda årsmötet och de olika punkterna stuvades snabbt undan.  Verksamhetsrapporten, förvalt-

ningsrapporten och revisorernas rapport godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Någon ny ordförande för föreningen kunde inte utses och valberedningen fick uppdraget att fortsätta hitta en kandidat. 

Till ny styrelse utsågs Mauritz Falk, Göran Berggren, Ingrid Jacobsson, Paula Le Dunder, Tommy Westerlund, Susanne Agge-

ryd, med Albin Andersson och Dennis Myhrén som suppleanter. Vid konstituerande styrelsemötet utsågs sedan Mauritz Falk till 

vice ordförande och sammankallande, Göran Berggren kassör och Ingrid Jakobsson sekreterare.   

Till Byagårdskommitté valdes Anders Antonsson sammankallande, Tommy Westerlund, Christer Strindberg, Anders Nilsson, 

Åke Söderström och Agneta Hellström. 

Till Kultur– och Festkommitté utsågs Mauritz Falk sammankallande,  Birgit Höglin, Maarit Jämsä, Kristina Falk, Agneta Hell-

ström och Birgitta Höglund.  

Tunsjökalendern 

Föreningen har ambitio-

nen att även i år ge ut en 

kalender med bilder 

anknutna till Tunsjön.  

Meddela gärna redan nu 

Ditt intresse så vi vet antal 

och typ  (skrivbord – eller 

väggalmanacka) som vi 

behöver beställa. 

070-177 00 31  ingrid.m. 

jacobsson@gmail.com 

070-569 73 16   susan-

ne.aggeryd@hotmail.com 

 


