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Grovsopor 

Vår och höst erbjuder 
Kramfors kommun insam-
ling av grovsopor vid fas-
tighet. Anmälan krävs för 
att hämtning ska ske. I 
kommunens e-tjänst kan du 
anmäla följande grovsopor: 

• brännbart (max 3 ku-
bikmeter) 

• ej brännbart (porslin, 
glas med mera) 

• metall 

• el-avfall (lampfötter, 
kaffebryggare, hand-
verktyg eller dator) 

 
OBS! Om du har vitvaror 
och TV/bildskärmar anmä-
ler Du detta i e-tjänsten: 
Grovsopor - anmä-
la vitvaror och 
TV/bildskärmar. 

Anmälan 
Anmälan gör du i denna e-
tjänst senast onsdag klock-
an 16.00 innan hämtnings-
veckan. Om du har svårig-
het att göra anmälan kan du 
få hjälp genom att mejla till 
grovsopor@vtg.se eller 
ringa till VTG, tel. 0612-71 
73 70. 

Hämtningsvecka  

Tunsjön      v.17 bud 21/4 

Tunsjöedet v.16 bud 14/4 

Glad Påsk! 

TUNSJÖ-NYTT 
2021-01 

Årsmöte 
I likhet  med förra året så är tidpunkten 
osäker beträffande årsmötet. Det är 
naturligtvis coronapandemin som är 
orsaken till det. 

Förra året hölls mötet utomhus, men 
då måste vi ju naturligtvis vänta tills 
det går att sitta ute. 

Årsmöte kommer det att bli, och före-
ningen och medlemmarna gör nog 
klokt att börja fundera på hur kom-
mande ”laguppställning”  ska se ut. 

Årsmötet i fjol lyckades inte fylla sty-
relsen helt, det saknas en ordinarie 
ordförande. Vice ordföranden Mauritz 
Falk har därför under året tagit på sig 
de uppgifter som ankommer ordföran-
den.  

Vi måste nu se till att vi får en komplett 
styrelse. Har Du några förslag kontak-
ta valberedningen genom     

Mauritz 070-553 41 83, Britta 070-329 
19 16, Susanne  070-569 73 16  el-

Glad Påsk! 

FAMILJEDAGEN med fisketävling 3 april ”Påskafton” 
 
• Samling vid vindskyddet på ön kl. 11. 

• Fiskestart Kl. 11.30 , det finns förborrade hål. 
 

Tänk på att det är brist på parkeringsplatser. De som önskar transport ut till ön 
samlas på Tommy Westerlunds gård kl. 10.30 
 

Medtag egen förtäring. 
 

Festkommittén ordnar med ”Påskäggsjakt” för 
barnen upp till 10 år. Anmäl hur många barn 
som kommer att vara med till 
Mauritz 070-5534183 senast 31 mars 
 

Byagårds kommittén ordnar med eld för  
grillning. 
Sjön är stor så det ska gå att hålla säkert avstånd  
från varandra. Tänk på skydda dig själv och andra  
i dessa coronatider. 
 

 Problemet med att vara 
pensionär är att du aldrig 
kan ta ledigt ………. 


