Optimisten har lika ofta fel
som pessimisten, men han
har mycket roligare……….
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Vägfrågan

Auktionen
Tidpunkten för auktionen
har nu fastställts till lördag
den 14 juli kl 11.
Vi vill gärna påminna om att
det behövs auktionsgods
och vi tar gärna emot allt
som kan avvaras. Ring Peter J. 0620-91101, så kommer han och hämtar.

Byagården

Det verkar nu vara klart att vi kommer att få en renovering av
tunsjövägen i sommar. Hur stor denna blir är ännu ej klart. Källsjövärn och Tunsjö Byalag har getts tillfälle att komma in med
förslag till prioritering. Vi har gått igenom de sämsta avsnitten och
kommer att ge Vägverket ett prioriteringsförslag. Radio Västernorrland har anmält intresse för att göra en uppföljning av det
tidigare radioinslaget, så vår väg kommer förmodligen att avhandlas ytterligare en gång i radion.

Historiegruppen
jobbar vidare med att försöka kartlägga Tunsjöns historia. Fokus
just nu är på att intervjua de människor som vet mycket om byn.
Den 19 maj tänkte vi samla så många som möjligt av dessa och
prata om gamla tider. Det blir en eftermiddag som ska handla om
Tunsjön och vi kallar detta veteranernas dag. Alla som vill är dock
välkomna, oavsett ålder, men som har intresse för Tunsjön.

FAMILJEDAGEN
sista söndagen i
mars,
som i år
är den
25/3.

Kommande arrangemang

Samma plats som i fjol,
vindskyddet på södra
delen av sjön.

• Starttid 11,00
• Fiskestart kl
11.30

• Peter borrar hål

• Godis till barnen
• Fisketävling med
fina priser

• Lotterier
• Deltagarna medtar egen förtäring

• Sjökommitten
ordnar grilleld.
Välkomna!

Den 17 februari, med början kl.
9.00, har sjö- och stugkommittén
kallat till arbetsdag vid Byagården,
föreningens medlemmar är då
välkomna för jobba några timmar
på Byagården.

Pubafton
Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Byagården den 17
februari kl.19. Ta med egen förtäring, lämplig dryck och ett gott
humör, så fixar vi tillsammans
en trevlig kväll. TV finns så vi
kan tillsammans titta på Melodifestivalen.

•

17 februari

Arbetsdag och pubafton

•

5 mars

Styrelsemöte

•

Årsmötet

18 mars

Årsmöte

•

25 mars

Familjedag med pimpeltävling

•

14 april

Grillafton på ön

är fastställt till den 18 mars kl.
15. Särskild kallelse kommer att
sändas ut senare.

•

30 april

Valborgsmässofirande hos Sahléns

•

19 maj

Veteranernas dag

•

14 juli

Auktion

•

21 juli

Sommarfest med 10 års jubileum

• För de som önskar transport,
samling på Hamréns gård, Tunsjön 122-127, kl
10.30

En luftvärmepump har nu införskaffats, och håller f.n. på att
installeras. Förhoppningen är att
denna ska ge en ordentlig reduktion av uppvärmningskostnaden.

ISLOSSNING
Var med och gissa när isen går upp. Genom en sinnrik anordning kan man avläsa det exakta ögonblicket det sker.
Normalt någon vecka in i maj, men det har även hänt att det
skett både tidigare och senare. Det kostar 40 kr per gissning
att delta, eller 3 gissningar för 100 kr. Fyll i, klipp ur och
skicka/lämna kupongen till Peter Jonasson (0620-91101),
Tunsjön 151, 873 91 Bollstabruk. Hälften av intäkterna går
tillbaka till den som har den bästa gissningen.

Julfesten
Lördag den 9
december hade
festkommittén
inbjudit till julfest.
I år var det risgrynsgröt och skinksmörgås som
stod på menyn. Som välkomstdryck bjöds på god glögg med
tilltugg. Kaffe och kaka avslutade
den synnerligen goda måltiden.
Som vanligt var humöret på topp,
och alla lät sig väl smaka av det
som bjöds. Ett stort tack till Festkommittén, som vanligt svarade för
ett fullödigt arrangemang.

Namn…………………………… Tel………………..

Mobiltelefoni/Bredband

Gissning 1 Datum ……….Timmar ……...Minuter……

Från Telia meddelas att GSMutbyggnaden i Tunsjön är framflyttad till 2:a kvartalet 2007. Vi håller
också på att undersöka möjligheterna till bredbandsuppkoppling i byn.

Gissning 2 Datum ……….Timmar ……...Minuter…...
Gissning 3 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Betalning bifogas.

