Enfaldiga människor
säger dumheter, förnuftiga begår dem
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Vilken god julgröt på julfesten!!!!!!!!!!
Återigen blev julfesten i december en lyckad
och trivsam tillställning. Bertas fantastiskt
goda julgröt med skinksmörgås tilltalade
verkligen deltagarna, vilket sannerligen
framgår här, där lilla Felicia och farmor Agneta låter sig väl smaka. På programmet
stod också ”Lilla julafton”, då julklappar delades ut av tomten, misstänkt lik Peter Jo-

Grovsophämtningen
i Tunsjön sker i år vecka 17–
18 (21/4-2/5). Sista budningsdag är den 16 april (Sista anmälningsdag), Ytterligare en
hämtning är planerad till hösten,
vanligen i vecka 39. Mer information finns att läsa på byns
anslagstavlor.

FAMILJEDAGEN

på sjön går som vanligt sista
söndagen i mars, i år den
30/3.

Hemsida
Hasse Hultman har lovat fixa en
hemsida åt oss. Efter årsmötet är
det tänkt att vi ska kunna ha den
klar, och mer information
kommer i nästa Tunsjö-Nytt.

Kattuggla

Mobiltelefoni/Bredband

Glad Påsk!

GSM-masten håller nu på och byggas
öster om sjön, och kommer förhoppningsvis vara klar till sommaren. Trådlöst bredband från NMT finns nu och
används av flera i byn.
Samma plats som i fjol,
vindskyddet på södra
delen av sjön.

• Starttid 11,00
VALBORG

• Fiskestart kl 11.30
• Tommy borrar hål så
isborr kan lämnas hemma
• För de som önskar
transport, samling på
Hamréns gård, Tunsjön
122-127, kl 10.30

Helt enligt traditionen kommer valborg att firas med
majbrasa på Lars Sahléns
ägor. Lars m.fl. har som
vanligt slitit fram en massa
ris och annar brännbart.
Allsång står på programmet. Korv och kaffe kommer att säljas och vi hoppas
även i år kunna ordna med
fyrverkerier.
Kl. 20 tänder Lars brasan

• Godis till barnen
• Fisketävling med fina
priser
• Lotterier
• Deltagarna medtager
egen förtäring
• Sjökommitten ordnar
grill och eld.
Välkomna!

Vårnatta
Lördag den 12 april kl 20 träffas vi ute
på ön och har en trevlig kväll. Ta med
egen mat och dryck, samt ett gott
humör. Sjökommittén fixar grilleld.

Även denna vinter och
vår kan vi höra kattugglans lockrop runt byn.
Tunsjön är ett ugglelikt
område (se föreningsloggan), och bl. a. pärlugglan
är vanlig här, men även
hornuggla och berguv har
tidigare förekommit.
Årsmöte

Sverigelotter
Vi har ett antal Sverigelotter att sälja.
Finns det någon som har lust att hjälpa oss med det, ring P-A 0620-91024.

Föreningens ordinarie årsmöte hålls söndag den 6 april kl.
15.00 i Byagården. Se särskild kallelse.

ISLOSSNING
Vi kommer även i år att arrangera en tävling i att 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 (062091101), Tunsjön 151, 873 91 Bollstabruk. Hälften av intäkterna
går tillbaka till den som har den bästa gissningen.
Namn…………………………… Tel………………..
Gissning 1 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Gissning 2 Datum ……….Timmar ……...Minuter…...
Gissning 3 Datum ……….Timmar ……...Minuter……
Betalning bifogas. Sista inlämningsdag 2008-04-15

