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Familjedagen 
Som vanligt visade sig vädret 
från sin allra bästa sida, den 
sista söndagen i mars. Deltagar-
na kunde njuta av fullständigt 
molnfri himmel, behaglig tem-
peratur och gnistrande vit snö.  

Fiske tävlingen var i vanlig ord-
ning höjdpunkten på dagen, och 
fiskelyckan var god. Eva Strind-
berg vart den som hade mest 
ordning på var abborren fanns 
och tog hem segern i tävlingen. 
Det var för övrigt andra gången 
som Eva vann, så segern var nog 
ingen tillfällighet. 

Efter tävlingen skedde korvgrillning, prisutdelningar och 
lotteridragningar. För de yngre var det en högtidsstund när 
man fick leta påsar bland godisträden i skogen. Ett stort tack 
till våra sponsorer, bl.a. Edlunds El, som så välvilligt skänkt 
priser till arrangemanget. 

Jag har ett fotografiskt minne 
—  det klickar jämt! 

Byagården                     
har nu ställts i ordning, så 
att vi kan hyra ut den. Toa-
lett– och duschutrymmet i 
källaren har fräschats upp. 
Bäddsoffor finns både på 
övervåningen och i entré-
planet, och sammanträdes-
rummet har utrustats med 
overheadapparat och white-
board (snart). Hyrespriserna 
är enligt följande: 

Medlemmar: 

Sommartid 100 kr/dygn  
Vintertid 200 kr/dygn 

Icke medlemmar: 

Sommartid 200 kr/dygn 
Vintertid 400 kr/dygn 

Företag: 500 kr/dygn 

SOMMARFESTEN         
Lördag den 12/7 kl 16 i Byagården 

På begäran kommer Kjell Normark återigen att 
servera oss helstekt gris. Dessutom bjuds pota-
tissallad, grönsallad, smör och bröd. Dryck till 
maten tar var och en med sig enligt eget önskemål.  
 

Programmet i övrigt innehåller lekar, 
tävlingar, lotterier m.m. Prisutdelning 
till vinnaren av tävlingen att gissa när 
flotten lossnar i Tunsjön. För under-
hållningen svarar Gunnar Henriks-
son.  

Alltihopa till den låga kostnaden av 
120 kr per person. Välkomna! 

Mobiltelefoni 
Mobilmasten har ni kommit till 
byn, men är ännu ej uppsatt. 
Detta lär bero på att elnätsbola-
get inte har hunnit dra fram el till 
platsen. Förhoppningen är dock 
att det ska bli klart i juni. 

Valborg 

Det börjar bli tradition med 
valborgsfirande hos Lars Sah-
léns i Tunsjön. Som vanligt 
mötte ett femtiotal bybor och 
andra upp, för att ta del av maj-
brasa, allsång och fyrverkerier. 

Kaffe, varm korv och lotterier 
fanns till försäljning. 

Ett stort tack till Lars Sahlén 
m.fl. för ett fint arrangemang. 

Vattennivån 
 Förhoppningsvis så har vi nu 
fått till en lösning på problemet 
med vattennivån i Tunsjön. 

Styrelsen tillsatte en grupp be-
stående av P-A och Eva Ham-
rén ur styrelsen förstärkta med 
politisk och teknisk kompetens i 
form av Lars-Åke Mohlin och 
Arne Eriksson. Gruppens arbete 
resulterade så småningom i ett 
sammanträde med berörda par-
ter för att bena ut problemet. Vid 
mötet deltog förutom gruppen 
från Tunsjö Byalag, förstärkt 
med Lars Sahlén, även repre-
sentanter för Elpatron AB och 
Lars-Ola Norén från Länsstyrel-
sen. 

Mötet resulterade i att man i år 
på försök ska driva kraftverket 
så, att stationen stängs när vat-
tennivån har sjunkit till 40 cm 
under den maximala nivån. Den-
na nivå nåddes i slutet av maj 
och kraftverket stängdes  också 
enligt uppgörelsen. Driften star-
tas då inte upp förrän vattenni-
vån har stigit med ca. 20 cm. 
Om vattnet sjunker under den 
överenskomna nivån, beror det-
ta på yttre omständigheter som 
Elpatron AB inte kan påverka. 
Som t.ex. vid långvarig torka, då 
tillrinningen av vatten understi-
ger avdunstningen från sjön. 
Sådant kan bolaget inte göras 
ansvarigt för. 

Det var ett mycket givande och 
konstruktivt möte, och man ut-
ryckte särskilt från Elpatrons 
sida, förståelse för de problem vi 
upplevde och att man önskade 
goda relationer med befolkning-
en i Tunsjön. L-O Norén  från 
Länsstyrelsen påpekade också 
att det var viktigt att vi i Tunsjöns 
Byalag, informerade våra med-
lemmar att kontakterna med 
Elpatron AB, bör ske genom 
föreningen och att man inte ska 
agera på egen hand i frågan. 

Från föreningens sida vill vi 
tacka de närvarande vid mötet, 
Elpatron AB, Länsstyrelsen och 
Lars Sahlén. Ett speciellt tack till 
Lasse Mohlin och Arne Eriksson 
för deras insatser. 

Flottlossningen 

Unge Kalle Jonasson  
hade bäst koll på när flot-
ten skulle slita sig från 
förtöjningen. Den 2 maj 
kl 06.00 visade tiduret att 
isen hade pressat flotten 
ur läge.  Kalle hade gissat 
på 8.00, och var därmed 
närmast. Prissumman 
kommer att överlämnas 
vid sommarfesten. 

Trevlig 

Midsom-
mar! 

En ung storfiskare, Oskar 
Klingmark i pimplartagen, 
assisterad av farmor Åsa 

Tunsjö damkör under ledning 
av Berta Olofsson underhöll 
med vacker sång i den sköna 
vårkvällen. Borde vara något 
för Körslaget i TV nästa år. 

Anmälan senast den 
5 juli till Pia 0620-911 
15, Agneta 0620-911 
33, Berta 0620-139 72, 
Ann-Sofie 0620-911 00 
eller Eva 0620-910 24 

Grovsophämtning i höst  kommer att ske vecka 39, 22-26 septem-
ber. Sista budningsdag är den 17 september. 


