
Glad Påsk!Glad Påsk!Glad Påsk!   

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 exak-
ta 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 (0620-
91101), 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 2009-04-15 

Elavtal 
Som säkert de flesta känner till så har vi en överenskommelse med Surahammars 
Energi som ger oss 1 öres rabatt på ordinarie elpriser samt ingen fast avgift. Suraham-
mar har meddelat bl.a. på sina fakturor att man kommer att införa en fast avgift på 240 
kr per år. Vi har gjort invändningar mot detta hos bolaget, men inte fått något svar. 
Vi har därför sökt en ny leverantör, Skellefteå Kraft, som erbjuder bra villkor: 
• Ingen fast avgift 
• Provabonnemang 3 månader med extra rabatt 
• Gratis elolycksfallsförsäkring 
Om vi dessutom tillsammans uppnår en förbrukning av 50.000 kWh kommer vi att er-
hålla ytterligare rabatt. Detta borde inte vara något problem, då den total elförbruk-
ningen hos våra medlemmar säkerligen uppgår till kanske en miljon kwh. 
Vi bifogar en anmälningsblankett, så att den som önskar billigare el, kan fylla i och 
skicka in till Skellefteå Kraft. OBS! Detta gäller för även för anläggningar utanför Tun-
sjön, och man kan ha hur många abonnemang man vill. Man kan alltså ansluta både 
ett fritidshus i Tunsjön och sin ordinarie bostad på annan plats. 
  
På hemsidan Elprisguiden kan man hitta jämförelse mellan olika elbolag. Om man där 
rangordnar de 93 bolag som finns och jämför deras rörliga priser inkl, skatter, vid en 
förbrukning under 2.000 kWh, hittar man följande: 
   1. Skellefteå Kraft   94,56 öre /kWh 
   2. Sala Heby    97,39 öre/kWh 
   3. Vattenfall    97,44 öre/kWh 
   4. Jämtkraft  105,09 öre/kWh 
 18. Surahammar 109,06 öre/kWh 
 70. E.ON  114,64 öre/kWh 
Skellefteå Kraft har alltså landets lägsta rörliga priser enl. jämförelsen. 
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Grovsophämtningen 
i Tunsjön sker vecka 17  (20/-
26/4). Sista budningsdag är den 
15 april Ytterligare en hämtning 
sker till hösten i  vecka 39.  

Människor är som viner, 
med åren blir de dåliga sura-
re och de goda bättre…….. 

FAMILJEDAGEN 
på sjön går som vanligt sista 
söndagen i mars,  i år den 
29/3. Samma plats som i 
fjol, vindskyddet på södra 
delen av sjön.  

• Starttid 11,00 

• Fiskestart kl 11.30 

• Tommy borrar hål så 
isborr kan lämnas hem-
ma 

• För de som önskar 
transport,  samling på 
Hamréns gård, Tunsjön 
122-127, kl 10.30 

• Godis till barnen 

• Fisketävling med fina 
priser 

• Lotterier 

• Deltagarna medtager 
egen förtäring 

• Sjökommitten ordnar 
grill och eld. 

Välkomna! 

Julfesten 
För första gången sedan vi bör-
jade med att arrangera julfester, 
har vi tvingats ställa in. Antalet 
anmälda deltagare blev så få, 
att det inte var meningsfullt att 
fullfölja planerna. 

Årsmöte med förtäring 
Styrelsen har beslutat att hålla 
årsmötet enligt ett nytt koncept. 
Föreningens medlemmar inbjuds 
därför till ordinarie årsmöte som 
hålls fredag den 17 april kl. 
18.00 i Byagården. Särskild 
kallelse kommer att skickas 
separat. 
Efter årsmötet kommer vi att 
bjuda på någon form av förtä-
ring, och  den som vill kan sedan 
stanna kvar och under trevliga 
och gemytliga former fundera 
över föreningen, vår verksamhet 
och dess framtid. 
                               Välkomna! 

Mobiltelefoni/Bredband 
E.ON har nu dragit fram el till den 
nya mobilmasten i Tunsjön, vilket 
innebär att vi inom kort bör kunna 
räkna med en förbättrad mobil-
täckning i byn. 

Vårnatta 
Om vädrets makter är med oss så 
ska vi arrangera vårnatta på än på 
långfredag den 10 april kl. 19. 
Byalaget svarar för grill och eld och 
deltagarna tar med egen förtäring. 

Vid frågor, ring Per-Anders 
tel. 0620-910 24 bostad eller 
arbete 0612-802 69 


