Vissa dagar vill man bara
kasta in handduken. Men
då ser man att det bara
blir mer tvätt!
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Medlemsavgiften
Styrelsen har föreslagit att medlemsavgiften ska hållas oförändrad för år 2021. Om vi
antar att detta också blir årsmötets beslut så kan avgiften betalas enligt följande:
Avgiften betalas in på bankgiro nr. 127-6237 , och är oförändrad 250 kr per familj och fastighet i
Tunsjön. De som saknar fastighet i byn, men ändå vill vara medlem behöver bara betala 100 kronor.
Vi kommer senare att skicka ut individuella påminnelser till de som av någon anledning har missat
den här informationen.

Familjedagen

Tyvärr visade det sig att isen på sjön detta
år var alltför svag för att föreningen skulle
ta på sig ansvaret för att ordna några aktiviteter ute på sjön. Men, istället för att
ställa in arrangemanget, flyttade man hela
tillställningen upp till Westerlunds gårdsparkering. Det enda negativa som kan sägas om detta var att fisket inte var så lyckat. Tyvärr visade sig abborrarna inte vara
så huggvilliga på den nya platsen, så någon
fiskemästare kunde inte utses detta år. Deltagarantalet var i alla fall mycket stort, och
alla verkade nöjda och belåtna med arrangemanget och förtäringen.

Maarit och Anders låter
sig väl smaka!

Kommande arrangemang

Kyrkvägsvandring lördag

Islossninhg

Städdag

Som bekant har vi haft en
islossningstävling där det
gäller att gissa när islossningen sker.

Byagårds kommittén planerar en städ- och fixardag
lördagen den 19 juni kl. 10:00.

Prisutdelningen kommer
att ske vid årsmötet.

Anmälan om närvaro
senast söndag den 11
juli till Mauritz tel. 070553 41 83 . Detta är viktigt om mötet måste
flyttas av någon anledning. Prisutdelning av
islossningstävlingen
kommer att ske.

Fisketävling som ersättning för pimpeltävlingen som
utgick vid familjedagen. I
stället arrangeras en metartävling vid kraftverksdammen den 17 juli kl. 11-13.
Som vid alla uteaktiviteter så
kan den flyttas med kort varsel vid dåligt väder.

och

Den som var bäst på att
bedöma isläget i Tunsjön
var Leif Bystedt tätt följd
av Susanne Aggeryd och
på tredje plats Per-Anders
Hamrén.

Lördag 17 juli kl. 15:00
utomhus vid Byagården.

Sommarfesten ställs in
p.g.a. rådande pandemiläge.

Grillmästare Strindberg
bjuder på korv!

Datumet för denna remarkabla händelse blev den
30 april kl. 14:32.

Årsmöte

Välkommen att hjälpa till att göra ordning Byagården
för sommarens aktiviteter. Föreningen bjuder på fika,
meddela Agneta 073 022 63 95 om ni kan komma. Ställ
upp och hjälp till, vi behöver dig!

Trevlig
Midsommar!

24 juli. Samling vid korsningen
Tunsjövägen/Mastvägen kl.
13:00 Medtag eget fika.

Önatta är tänkt att hållas
den 31 juli tillsammans med
Fest och kulturkommittén
samt Byagårdskommittén.
Mer info senare.
Surströmmingsfest planeras till den 21 augusti. Återkommer senare med mer info
med detaljerna runt denna
fest beroende på vilka restriktioner som då kommer
att gälla.

