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Jag förstår inte varför TV ber 
om ursäkt för tillfälliga avbrott, 
men aldrig för de ordinarie 
programmen…... 

Jubileumsfesten 
Lördag den 21 juli  kl 17 är tidpunkten för sommarfesten i Tunsjö Byagård, som i år är en 
jubileumsfest eftersom föreningen fyller 10 år.. 
 

• Underhållning med Titti och Ehrling 

• Thaibuffé 

• Lekar  

• Tävlingar med fina priser 

• Lotterier 

• Deltagaravgift 150 kr/person 

• Välkomna! 

Foto: Gustaf Eliasson 

Anmälan senast den  6 juli till  Pia 
0620-911 15, Agneta 0620-911 33, 
Berta 0620-139 72 eller Ann-Sofie 
0620-911 00. 

Ett stort tack till våra sponsorer, No-
rells Fastighetsförvaltning, Skanska, 
Nya Mats El., Olja & Sanitet och Sol-
lefteå Plåt AB, som genom sina generö-
sa bidrag gjort det möjligt för oss att 
arrangera denna storartade festkväll 
för enbart 150 kr i deltagaravgift. 

AUKTION 

Tunsjö Byagård 
Lördag 14 juli kl. 11 
Visning från kl. 10 

Utropare Hasse o Peter 
 

Massor av gods, allt mel-
lan himmel och jord 
Försäljning av kaffe, läsk, 
smörgåsar, varm korv. 
Vid regn inställt 
Varmt välkomna! 

Tunsjökväll (Veteranafton)         
Återigen en festlig kväll i Byagården. Ett trettio-
tal medlemmar och f.d. tunsjöbor hade mött upp 
för att under gemytliga former träffas och prata 
om Tunsjön. Gamla skolkamrater från trettiota-
let, som inte setts på många år, fick nu chansen 
att återses och tillsammans minnas sina skolår i 
Tunsjö skola. 
Festkommittén bjöd på Janssons frestelse, sal-
lad , kaffe och kaka. Dragspelaren och underhål-
laren Kent Ingelsson svarade det musikaliska 
inslaget där också allsång ingick. Självfallet 
fanns de tre sånger som har texter som anknyter 
till Tunsjön med på repertoaren. 

Mobiltelefoni 

Telia meddelar att utbyggna-
den av GSM i Tunsjön blivit  
försenad.  Föreningen kom-
mer att agera i frågan. 

Husspekulanter 
Vi får ibland förfrågning-
ar om det finns hus till 
salu i Tunsjön. Har Du 
kännedom om något ob-
jekt, ring 0620-910 24 , så 
kan vi vidarebefordra 
informationen. 
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Midsommar!

Midsommar!

Midsommar!   

Elavtal 

Vill bara påminna om att föreningen har 
förhandlat fram rabatt hos Surahammars 
Energi, som ger våra medlemmar lite 
lägre elkostnader. Vi har ett öres rabatt 
per kilowattimme och inga fasta avgifter.  

Är Du intresserad att ta del av detta, kon-
takta Surahammar på telefon nr. 0220-
467 50, Annelie eller Jessica. Kom ihåg 
att uppge Tunsjö Byalag för att erhålla 
rabatten.  

Har Du frågor i sammanhanget ring Per-
Anders Hamrén, tel. 0620-910 24. 


