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Djurlivet i byn

Julfest

Vilket rikt djurliv vi har i Tunsjön! Speciellt fåglar, och självfallet sjöfåglar finns gott om i Tunsjön, men även andra sorter. Under våren kunde
vi notera att förekomsten av ugglor var omfattande. T.o.m. kattugglan,
har låtit sina lockrop höras i nejden.

Vattennivån i Tunsjön
Många tunsjöbor har den
gångna sommaren uttryckt
stort missnöje med vattennivån i sjön, som upplevts
alldeles för låg. Från föreningen sida har vi påtalat
detta för kraftbolaget, Elpatron AB, men inte fått något
större gehör för våra synpunkter.
För att få ytterligare kraft
bakom våra krav, har vi nu
beslutat oss för att bilda en
gemensam grupp tillsammans med Källsjövärn, som
ska agera i sammanhanget.

Många lär väl ha sett till rådjur och älgar runt sjön. Men även de djur
som lever av dessa. Familjen Jonasson såg tidigare i år tre lodjur som
passerade utanför deras hus.
Björnar har också under åren synts till vid sjön. Ingen rapport har dock
inkommit i år, även om Ingrid Jacobsson i somras hörde en vissling
när hon låg och solade. Det kan väl i och för sig vara någon blyg beundrare, som lät uttrycka sin uppskattning, men det är visst heller inte
ovanligt att björnar ibland har ett visslande läte.
Hösten är grävlingarnas tid. Även om dom mest är ute efter mörkrets
inbrott, och därmed inte är så lätta att se. Man kan dock se märken i
gräsmattorna där dom letat efter mask, och vi har också kunnat betrakta dem när dom försett sig med fågelfrön vid fröautomaterna.
Höstbild från Tunsjön

Vi skulle gärna vilja presentera Tunsjö Byalag på Internet
genom en proffsig hemsida.
Tyvärr har vi inte tillräcklig
kompetens i styrelsen för att
göra detta.
Finns det någon i föreningen
som kan hjälpa oss fixa en
hemsida, kontakta PerAnders, telefon 0620-910 24
eller 070-322 09 66.
Julkalendrar/Lotterier
Stöd gärna föreningen genom att
köpa våra julkalendrar och lotter.
Försäljningschef är Peter Jonasson. tel. 0620-911 01.

Även i år är det julgröt och skinksmörgås på menyn, samt givetvis
glögg, kaffe och kaka.
Nytt för i år är att vi ska ha en lilla
julafton. Tomten kommer och delar
ut julklappar. Var och en tar med sig
en julklapp, värde max. 50 kr.
Priset för julfesten är 60 kr. per person och anmälan senast den 30
november till Berta 0620-139 72,
Agneta 0620-911 33, Ann-Sofie
0620-146 09 eller Pia 0620-911 15.

Välkomna till ”tabberaset i
Tunsjön”!

Källsjön har precis samma
problem som vi med vattensituationen, och tillsammans
blir vi starkare, och får bättre möjligheter att driva frågan. Konceptet har ju tidigare med framgång använts
för att jobba för bättre vägförbindelser i området.

Hemsida

Lördag 8 /12 kl. 17 i Byagården

Värmepumpen

Efter lite inkörningsproblem under
början av året fungerar nu den nya
luftvärmepumpen som planerat.
Trots inkörningsproblemen så har
elförbrukningen minskat med 27%.
Mobiltelefoni/Bredband
Från Telia har vi nu fått besked att
mobilmasten i Tunsjön ska var klar
till våren, och den teknik som ska
användas är GSM/3G. Det innebär
att vi också får möjlighet till trådlöst
bredband.
För den som inte vill vänta tills våren finns redan idag möjlighet till
trådlöst bredband hos operatören Nordisk Mobiltelefoni. Priset är då
lite högre än det som Telia och andra tillämpar.

Julgransplundring
19 januari kl 18.00 i Byagården. Då ska vi rensa ut julen och välkomna det nya året med trevlig pubafton.
Programmet bestämmer vi själv t.ex. pilkastning dans mm.
Var och en tar med sig vad man vill äta och dricka, samt givetvis
sitt bästa festhumör.

Nya bybor
Vi hälsar Christina och Leif
Bystedt välkomna till Tunsjön!

