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Sommarfest 
Som vanligt  var den traditionella sommarfesten den 12 juli 
mycket välbesökt. Dryga 60-talet deltagare verkade trivas 
synnerligen väl trots att vädrets makter inte var med oss . 
För trakteringen svarade grillchefen själv, Kjell Normark, 
som serverade helstekt gris med potatissallad. Dessutom 
fanns dryck och en mycket god grönsallad.  
För underhållningen svarade Gunnar Henriksson med sång 
till eget ackompanjemang. Programmet i övrigt bestod av 
tävlingar och lekar, som frågesport, pilkastning, stövelkast-
ning och korgboll.  

Inbrott i Byagården 
Tyvärr måste vi rapportera att 
föreningen under sommaren 
drabbats av två inbrott i Bya-
gården. Vid det första tillfället 
i början av juli hade tjuvar 
brutit sig genom ett fönster. 
Från huset försvann en ste-
reoanläggning och en rygg-
säck. Vidare hade gjorts en 
del åverkan i huset när dörrar 
brutits upp och liknande. 

Några veckor senare var det 
dags igen när förrådsbyggna-
den hade brutits upp och en   
ny skottkärra försvann, men 
återfanns senare i skogen. 

Från föreningens sida ska vi 
nu se över möjligheten att 
larma byggnaden och försöka 
utveckla kampanjen 
”Samverkan mot brott”.  

JulJulJul–––   och Luciafestoch Luciafestoch Luciafest   
Den sedvanliga julfesten är i år preliminärt planerad Den sedvanliga julfesten är i år preliminärt planerad 
till den 13 december. Då detta datum också är Lucia-till den 13 december. Då detta datum också är Lucia-
dagen, så funderar styrelsen på att också kora Tun-dagen, så funderar styrelsen på att också kora Tun-
sjöns Lucia i år. Har Du något bra förslag till Lucia är sjöns Lucia i år. Har Du något bra förslag till Lucia är 
Du välkommen att ge någon i styrelsen förslaget Du välkommen att ge någon i styrelsen förslaget 
,eller maila till per,eller maila till per--anders.hamren@telia.com senast anders.hamren@telia.com senast 
den 26 oktober. Mer information i nästa Tunsjöden 26 oktober. Mer information i nästa Tunsjö--Nytt.Nytt.  

Kalendrar 
Föreningen planerar att inför 2009 
ge ut en kalender. Kalendern är i 
form av ett bordsställ i CD-format, 
och varje månadsuppslag har en 
bild från Tunsjön. Genom att sälja 
annonsplatser kommer vi att kunna 
hålla priset så pass lågt som 100:— 
per kalender. Ett utmärkt julklapps-
förslag, eller varför inte ett trevligt 
alternativ till  julkort. Kalendrarna 
säljs av följande: 
P-A Hamrén 0620-910 24, e-post: 
per-anders.hamren@telia.com 
Ingrid Jacobsson, 0620-505 02 
Mauritz Falk, 0612-100 83 
Peter Jonasson, 0620-911 01 

 

Mobiltelefoni 
På vår förfrågan 
meddelar  Telia att 
den mobilmast som 
sattes upp denna 
sommar, kommer 
att tas i drift den 7 november.  

Nya kraftstationen 
Den 18 september bjöd kraftbolaget Elpatron in allmänheten 
till informationsträff i Byagården om det planerade kraftverket 
vid Tunsjöns strand i närheten av  inloppet från Ladvattenån.  
 
Ett tjugotal intresserade hade hörsammat inbjudan, och fick ta 
del av planerna och ställa ett antal frågor till bolagets repre-
sentanter. För tunsjöbornas del verkade den viktigaste frågan i 
sammanhanget vara att få behålla den vattennivå, som denna 
sommar har rått i sjön, vilket man från Elpatrons sida också 
var inriktade på att klara i framtiden.  
 
Bolaget  är mycket intresserad av dialog med de berörda, och 
meddelade att man avser att hålla ett nytt möte i slutet av året. 
Träffen avslutades med att besökarna bjöds på kaffe och bröd. 

Ung pristagare 
På sommarfesten delades  
priset ut till vinnaren i flott-
lossningstävlingen. I år var 
den unge Kalle Jonasson, 
som  bäst behärskade kons-
ten, och på bilden tar han 
glad och lycklig, men kan-
ske något tagen av stundens 
allvar, emot prissumman.  

För en generation sedan       
behövde människorna 
vila efter arbetsdagen. 
Nu behöver de motion. 

Rävarna i tunsjön 
Det har varit otroligt gott om rävar i 
Tunsjön denna sommar. Enligt olika 
uppgifter kan det har varit upp till 8 st. 
olika individer som uppehållit sig i byn.  
Snälla människor har bjudit 
”rödskinnen” på mat, vilket har medfört 
en del olägenheter. Matgästerna har  
tackat för förplägnaden genom att tilläg-
na sig en del av värdarnas tillhörigheter.  
Mest verkar det vara olika sorters skodon, som varit 
mest populära, men även annat har försvunnit. Bl.a. ver-
kar rävarna vara intresserade av trädgårdsskötsel, då 
även en sekatör försvunnit.  

Julkalender  
Även i år kommer vi att säl-
ja BingoLottos julkalender. 
Peter Jonasson, 0620-91101 
och Ingrid Jacobsson 0620-
51502 kommer att svara för 
försäljningen 


