Det är med idéer som med
skägg: man får dem inte
förrän man blivit vuxen!
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Elpriser
Ett dussintal av våra medlemmar har nu anammat Skellefteå
Kraft som elleverantör. Fördelen med detta bolag är att man
inte har någon fast kostnad. För
den som vill spara in den kostnaden finns fortfarande möjlighet att ansluta. Ladda ner blankett från vår hemsida ( ev. inaktuella priser) www.tunsjon.se,
eller ring Gunnel Lövgren
0910-740 678. Elpriser kan
kollas på www.elprisguiden.se
Tunsjö-Nytt kan Du få på mail om
Du vill. Kontakta Per-Anders på
följande mailadress:
per-anders.hamren@telia.com

Sommarfesten inställd
Tyvärr blir det ingen sommarfest i år. Som framgår på annan plats i Tunsjö-Nytt har det
visat sig svårt att få full besättning i vissa av våra kommittér.
Detta gäller bl.a. Festkommittén, där antalet deltagare minskat från 7 för några år sedan
till nuvarande 2. Då dessa är
uppbunda av andra aktiviteter i
juli, kan föreningen tyvärr inte
arrangera någon fest i sommar.

Flottlossningen
På valborgsmässoafton
lossnade flotten från sin
förtöjning. Christer
Strindberg var den som
gissade (beräknade?) bäst,
och kan emotse sitt pris
vid surströmmingsfesten.

Trevlig
Midsommar!
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Familjedagen

Knäsjöns kraftverk

För ovanlighetens skull så var inte
vädergudarna med oss vid familjedagen sista söndagen i mars. Vädret var lite grått, men det var lyckligtvis ingen nederbörd.

Elpatron AB har haft ett offentligt
informationsmöte i Byagården om
planerna på att anlägga ett kraftverk i
Ladvattenån. I stort sett bekräftades
de uppgifter man tidigare lämnat,
men några nyheter fanns det. Kraftverket kommer att placeras 70-80
meter från Tunsjöns strand, och nätanslutningen blir landvägen till Filitjärn. Vidare meddelades att domstolsförhandlingarna med Miljödomstolen kommer att ske i Byagården.

Pimpeltävlingen var ju som vanligt huvudpunkten på programmet, och
Tommy Westerlund visade än en gång att han behärskar konsten till
fullo. Efter 5 minuter var tävlingen i praktiken över, då Tommy hyvade
upp 2 stora abborrar på närmare kilot sammanlagt.
I övrigt bestod repertoaren som vanligt av korvgrillning och prisutdelning, och för de yngre gällde det att leta godispåsar i skogen. En aktivitet som var både framgångsrik och populär.

Vattennivån

Årsmötet
I april hade föreningen sitt 12:e årsmöte sedan starten 1997.
Bl.a. avhandlades på mötet svårigheten att hitta medlemmar som
har lust att ta på sig förtroendeuppdrag i föreningen. Till styrelsen
går det fortfarande att hitta kandidater, men till det viktiga kommittéarbetet är det svårare. Speciellt visar det sig i sjö– respektive festkommittén.

Elpatron går med på att även i framtiden sommartid hålla den vattennivå i
sjön som vi kom överens om i fjol,
vilket innebär lägst 40 cm under den
högsta nivån enligt vattendomen.

Surströmmingsfest

När föreningen bildades pekades just sjöfrågorna ut som en
nyckelfaktor för Tunsjöns utveckling och framtid. Det är ju vår
vackra sjö som är den stora tillgången för vår bygd. Därför bildades en speciell grupp som skulle arbeta mer koncentrerat med
dessa frågor. Ett av de ärenden som nämndes i sammanhanget
var möjligheten att utveckla fisket i sjön. Tyvärr ha svårigheten att
rekrytera folk till kommittén gjort att hela den verksamheten mer
eller mindre legat i träda. Det är mycket synd, för här finns stora
möjligheter till utveckling för Tunsjön.

När vi nu inte kan
ha någon sommarfest, så ska vi i alla
fall försöka ha en
surströmmingsfest.

En annan kommitté som fanns med redan från föreningens bildande är festkommittén. Vi kände mycket tydligt när vi grundade
föreningen att det fanns ett väldigt klart behov av hitta forum, där
folk med anknytning till Tunsjön kunde träffas. Att det då blev en
fest på sommaren var ett ganska naturligt steg i detta sammanhang. Här fanns möjligheter att under trevliga former mötas över
generationsgränserna och boendeform, d.v.s. oavsett om man
bodde i Tunsjön på fritidsbasis eller om var åretruntboende. Även
här har det på senare år visat sig svårt att rekrytera deltagare i
kommittén, och vid senaste årsmötet var det endast 2 st. som
visade sig intresserade av att ställa upp.

Lättöl eller bordsdryck, smör och bröd
samt kaffe och kaka ingår. Eventuell
annan dryck får festdeltagarna själva
svara för. Pris: 75 kr person.

Den utvecklingen är alltså ohållbar i framtiden. Vi behöver så
snart som möjligt komplettera de aktuella kommittéerna, och
framför allt inför nästa års årsmöte måste vi ha fått in nya friska
krafter i föreningens verksamhet. Finns det möjligen några ungdomar som är intresserade? Det skulle t.ex. kanske kunna fungera bra i Festkommittén, då kanske också de yngre generationernas önskemål bättre kunna tillvaratas.
Styrelsen kommer nu att jobba vidare med frågan och försöka
knyta till sig fler som vill jobba med oss. Om Du kan tänka Dig
hjälpa till eller vet om någon annan, kontakta Eva eller P-A 062091024, Ingrid 0620-515 02 eller Göran 0620-911 00.

Lördag den 15 augusti kl 18
Lokalen är som vanligt Byagården, och
det kommer att serveras sill eller varmkorv för den som inte gillar surströmming.

Anmälan senast den 8 augusti till
Ingrid 0620-515 02, Birgitta 070-239 41
14 eller Per-Anders 0620-910 24.

Byagården
Har uthyrts i ca. 2 månader från i mitten
av maj till preliminärt i mitten av juli. Det
är ett tjeckiskt skogsföretag som bokat in
tre av sina medarbetare hos oss. Det blir
ett bra tillskott i klubbkassan, och när vi
ändå inte hade någon annan inplanerad
aktivitet under den aktuella perioden, så
accepterade vi uthyrningen

Mobiltelefoni
Äntligen!!!! Nu är masten igång och
mobiltäckningen i Tunsjön med
omnejd har förbättrats grundligt.

