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Jul– och Luciafest 

Lördag  13 /12 kl. 17 i      
Tunsjö Byagård            
 

Även i år är det julgröt och 
skinksmörgås på menyn. 
Eftersom julfesten i år infaller 
på Luciaafton kommer Tun-
sjöns Lucia att bjuda på 
glögg samt  kaffe och kaka.   
Precis som i fjol ska vi ha en 
lilla julafton. Tomten kommer 
och delar ut julklappar. Var 
och en tar med sig en jul-
klapp, 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.  

Kom alltid ihåg att skön-
het kommer inifrån... 
inifrån flaskor, burkar 
och tuber 

Mobiltelefoni 
I förra utgåvan av Tunsjö-Nytt 
meddelades att vi från Telia 
fått besked att mobilmasten i 
Tunsjön skulle tas i drift den 7 
november.  
När detta datum infallit kunde 
vi alla notera att ingenting 
hade hänt beträffande mobil-
täckningen. Vi skickade då in 
ett lite skarpare formulerat 
brev, där vi beklagade att 
Telia än en gång givit oss 
felaktiga uppgifter, och att 
förtroendet för bolaget hade 
naggats i kanten.  
Vi fick omgående svar via ett 
telefonsamtal, där man från 
Telia beklagade det inträffa-
de, och angav som orsak att 
elnätsbolaget inte hade lyck-
ats ordna elförsörjningen.  
Med Telias godkännande  har 
vi därför kontaktat E.ON Elnät 
via brev och påtalat att man 
nu måste ordna elförsörjning-
en till masten snarast möjligt. 
Vi fick också svar från EON 
mycket snabbt. Dom räknar 
med att elförsörjningsfrågan 
kommer att lösas inom kort, 
och att vi i början av nästa år 
kommer att få den nya mobil-
masten  i drift. Vi kommer att 
fortsätta bevaka frågan. 

  

Kalendrar 
Kalendrarna har nu kommit från tryckeriet och finns klara för försäljning och leverans. Bil-
derna är mycket vackra och motivet på samtliga bilder är från Tunsjön under olika årstider. 
Intresset har varit stort och större delen av det antal (200 st.) som tryckts upp är faktiskt redan 
tingade. Det finns dock fortfarande ett antal kalendrar kvar, och vi har också möjlighet att 
göra en tilläggsbeställning hos tryckeriet. 
Priset per kalender är så lågt satt som 100 kr, tack vare att ett antal sponsorer gått in med bi-
drag till tryckningskostnaden. Ett utmärkt julklappsförslag, eller varför inte ett trevligt alter-
nativ till  julkort.  
Är Du intresserad kontakta Ingrid Jacobsson 0620-515 02 eller Per-Anders Hamrén 0620-910 24 , 0612-
802 69. Du kan också skicka mail till per-anders.hamren@telia.com. 

Beställ, om Du är intresserad, snarast möjligt för tryckeriet behöver åtminstone en vecka på sig om vi 
måste göra en tilläggsbeställning.  

Kulturkommittén 
Tunsjö Byalags kulturkommitté 
fortsätter sitt  idoga arbete med att 
dokumentera och förhoppningsvis 
publicera Tunsjöns historia.  
Mycket material är nu insamlat och 
vi går nu in i en period där arbetet 
går ut på att sammanställa materia-
let, även om vi gärna också i fort-
sättningen tar emot mer material. 
Arbetet begränsas i stor utsträck-
ning av att vi är alldeles för få som 
håller på och arbetar med det här. 
Vi är i trängande behov av perso-
nella förstärkningar.  
Kan Du hjälpa till eller har förslag 
på någon lämplig person i samman-
hanget  ring Susanne Aggeryd,  


