I
~(!))(!))'J~(!))41

Auktionisten Hasse
Näslund
håller upp
ett fint fat
för hågade
spekulanter
vid föreningens
auktion den ~\
14 juli vid
Byagården·a
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Ett hundratal köpsugna hade sökt
sig till Byagården , trots det vackra
Aktuella arrangemang
sommarvädret, och kunde göra en
Den planerade surstrommingsfesten i Byagården den 15 sephel del fina fynd. Den stora mängtember
blir tyvärr av olika omständigheter inställd.
den auktionsgods, gjorde att allt inte
"unde auktioneras'ut vid ett tillfälle, .- Möjligen kan det bli aktuellt med nåQön annan fest senare i
vilket gör att nästa vår kommer en
höst. Inbjudan kommer i så fall att ske via föreningsannons i
.
A
auktion eller en loppis att hållas.
Tidningen ngermanland.
Julfesten är i år planerad till den 8 december. Mer information
i nästa Tunsjö-Nytt.
Grannsamverkan mot

brott
Arbetet med grannsamverkan
mot brott har nu avancerat så
långt, att skyltar har satts upp
där vi informerar om att denna
verksamhet nu omfattar även
tunsjöområdet. Förhoppningsvis ska detta innebära att
eventuella tjuvar ska tänka sig
för innan man bryter sig in i
någon fastighet i Tunsjön.
Vi ska även försöka hålla en
viss bevakning av området,
även om vi knappast kan vara
ute så att vi kan ingripa och
förhindra brott. Vi kommer nu
att gå vidare och organisera
upp ett samarbete med polis
och försäkringsbolag.

Byvägen
Långt tillbaka, innan nuvarande tunsjöväg byggdes på 1920talet, gick vägen från Sollefteå till Filitjärn närmare sjön och
i närheten av byns fastigheter. Rester av den gamla vägen
finns faktiskt kvar här och där, och den historie grupp, som
håller på och göra en dokumentation av Tunsjöns histora,
genomförde i augusti en fotvandring på den gamla vägen
genom byn. Gruppen hade tagit hjälp aven riktig expert på
Tunsjön, Gunnar Melander, för säkerställa att man skulle
hitta den riktiga vägen. Vädret var utmärkt och den blev en
riktigt trevlig vandring genom Tunsjö by. Till detta bidrog
också att Peter Jonasson hade tagit initiativ att bjuda på kaffe
och bröd under vägen. -

På bilden ses
Gunnar Melander i
mitten, med ord och
gester beskriva får
deltagarna hur
tunsjövägen tidigare gick. Här syns
tydligt att just här
har vägen gått fram.

Väg 776
Som de flesta kunnat konstatera har vägkommitten, som
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ar e e me a a len upprustning av tunsjövägen. Som
vägen ser ut just nu tror vi att
den aldrig har varit i bättre
skick. Ett stor tack till medlemmarna ivägkommitten
från både Tunsjö Byalag och
Källsjövärn får dess framgångsrika arbete.
Tack även till Vägverket, som
hörsammat våra önskemål,
och Skanska som utfört arbetet som entreprenör.

Grovsophämtning
kommer att ske vecka 39,
alltså den 24-28 sept. Sista
budningsdag är den 19 sept.
Den som vill lämna grovsopor
måsta alltså ringa entreprenören på tel.nr. 0612-117370
senast detta datum.
Som grovsopor räknas
skrymmande avfall som inte
ryms bland ordinarie hushållssopor. Byggavfall och liknande räknas inte som grovsopor.

