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God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!   

Malte! 

Gläds åt vinterns första 

 snögubbe i Tunsjön 

Kalendrar 

Samtliga kalendrar för 2021 har nu sålts ut, 

med ett undantag. 

Vi fick nämligen ett feltryck på de 15 väggka-

lendrar vi beställde. Bildtexten på 5 av 12 

foton hade nämligen förskjutits ett stycke. 

Leverantören skickade därför oss 15 nya 

kalendrar. Vi har i nuläget 13 feltryckta kal-

endar som vi kan sälja. Priset för dessa är 

reducerat till kr. 130:—. 

Ar Du intresserad, kontakta  

Ingrid Jacobsson  070–177 00 31              

Eva Hamrén           072- 341 20 61 

 

Som säkert de flesta känner till så misslyckades föreningen vid årsmötet i somras 

att fylla alla vakanser i föreningens organisation. Bl.a. saknas fortfarande en ordfö-

rande i Tunsjö Byalag, och den posten måste absolut besättas. Tills vidare så har 

vice ordföranden Mauritz Falk tillfälligt tagit på sig de uppgifter som normalt faller på 

ordföranden. Mauritz gör ett fantastiskt jobb, men han har redan flaggat för att detta 

är en temporär insats, som definitivt inte kommer att förlängas. Föreningen måste 

därför rekrytera en ny ordförande till nästa års årsmöte.   

Det här är naturligtvis en absolut förutsättning för Föreningen Tunsjö Byalag fortsat-

ta att existens, att vi lyckas besätta den posten vid nästa årsmöte. Därför måste vi 

nu på alla sätt hjälpas åt att hitta den nya ordföranden. 

 Vi vädjar därför om stöd till vår valberedning/ utvecklingsgrupp i deras arbete. Kom 

gärna med förslag på vem som kan axla denna mantel, eller om Du själv kan tänka 

Dig ställa upp, kontakta Ingrid Jacobsson  070–177 00 31 eller Susanne Aggeryd 

070-569 73 16, Britta Engblom 070-329 19 16  eller Mauritz Falk 070-553 41 83. 

Julklappstips 

Tunsjöboken, Tunsjön från Forntid till 
Nutid, finns alltjämt att köpa. Vi har för 
tredje gången fått göra  en tilläggsbeställ-
ning, då den är mycket populär. Priset är  
kr 300:— och kan beställas hos 

Susanne Aggeryd      070-569 73 16             
Ingrid Jacobsson       070–177 00 31        

Tommy Westerlund 076-148 41 14  

Vilket julklappstips! 

BingoLotto 

Stöd gärna vår förening genom att köpa 

BingoLotter. Ca 15 kr per lott tillfaller Tunsjö 

Byalag om Du köper lotter  på webben : 

https://www.bingolotto.se/bingolotter/?custo

merId=15001455  

eller prenumererar via hemsidan 

www.bingolotto.se/prenumeration 

Glöm inte att ange att Du stöder Tunsjö 

Byalag vid prenumeration! 

 

Om Du inte har tid 

att göra det ordent-

ligt, vad får Dig att 

tro att Du har tid 

att göra det två 

gånger? 

Mauritz visar vägen!Mauritz visar vägen!Mauritz visar vägen!   

https://www.eniro.se/susanne+aggeryd+bollstabruk/12714888/person?page=1&query=susanne%20aggeryd#
https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=15001455
https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=15001455
https://post.pinterest.com/f/a/qOpn4qJYgnw4QrABhCQNvg~~/AAAAAQA~/RgRhpnOEPwRXCXBpbnRlcmVzdEIKACKE7sNf6mtcf1IbcGVyLWFuZGVycy5oYW1yZW5AdGVsaWEuY29tWAQAAAAA?target=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fsecure%2Fautologin%2F%3Fuser_id%3DNjcyMzAzMTg4MDMyMTE5NTM1%

