Visst är det sant att alkohol
aldrig har botat någon från förkylning, men det har aldrig någon läkare heller.
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Grannsamverkan mot brott
Vi närmar oss nu hösten, och
då brukar också riskerna med
inbrott i stugorna öka. Från
föreningens sida vill vi uppmärksamma detta och försöka
få lite ny fart på kampanjen
”Grannsamverkan mot brott”.
Vi har då tagit hjälp av HansEvert Näslund, tunsjöbo på
sommaren och f.d. polis som
jobbat mycket med dessa frågor
i bl.a. Ösmo.
Hasse var inbjuden till senaste
styrelsemötet och informerade
styrelsen om vad som kan göras för att minimera inbrott och
annat. Hittills har vi satt upp
skyltar om grannsamverkan och
vi som bor permanent har försökt hålla ögonen öppna och
vara vaksamma.
Till att börja med kan man:
Vid besök i stugan, kolla närmaste grannars fönster och
dörrar, så att det inte är öppet
och meddela grannen om man
märkt något konstigt.
Notera reg.nr., bilmärke, färg
och klockslag för observationen
om man ser någon bil som
uppträder märkligt eller finns i
ett område den inte borde vara.
Kolla med polisen och meddela
gärna styrelsen.
Kom gärna också med förslag i
sammanhanget. Kanske ska vi
satsa på information och gemensamma inköp från låssmed.och larmleverantör.
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Surströmmingsfesten

Vattennivån

Lördag den 15 augusti hade föreningens kulturkommitté
inbjudit till surströmmingsfest i Byagården. Ett 25-tal festoch surströmmingssugna medlemmar hade infunnit sig.

Vi har denna sommar periodvis haft
lite högre vattennivå än förra året. Som
högst har den legat ca. 5 cm under
den högsta nivå som vattendomen
medger, och som lägst 40 cm under
maxnivån enligt överenskommelse
med vattenrättsinnehavarna.

På menyn stod självfallet surströmming med kokt potatis, och därtill sallad,
smör ,bröd, ost och dryck. För de som inte var så förtjusta i surströmming
fanns även sill av olika sorter samt varm korv. Naturligtvis serverades också
på kaffe med kaka.
Tunsjöns egen allsångsledare, Hasse Näslund (ska enligt rykten ta över
efter Anders Lundin på Skansen), höll ångan uppe med att dra igång den
ena allsången efter den andra. Bl.a. sjöngs Tunsjösången så att knappast
något öga var torrt. Om detta berodde på att sången och framförandet var
oerhört vackert, eller om möjligen sällskapets något säregna sångröster
framkallade vissa reaktioner hos de församlade, låter vi vara osagt.
Lite senare på kvällen var det dags för tävling, som också det handlade om
sång och musik. Efter förebild från TV så tävlades det i ” SÅ Ska Det Låta”.
Fast medan TV endast har två lag som tävlar så hade vi fyra. Varje bord på
festen fick bilda ett lag och tävla mot varann. Temat för tävlingen var Evert
Taube, och tävlingsledaren P-A Hamrén läste upp en textrad från någon av
Taubes mest kända låtar. När någon av deltagarna kände igen melodien,
fick man resa sig upp och sjunga någon del av låten. Var svaret rätt, fick
man den kompletta
texten, och hela
laget fick sjunga
minst en vers av
sången. Tävlingen
var oerhört jämn
och utslagsfråga
måste tas till innan
bord nr. 2 kunde
koras som segrare,
och motta priset
som bestod av en Vinnarelaget: Kjell Normark, Margareta Näslund, Chriskeps till var och en. tina Bystedt, Eva Hamrén och Göran Aggeryd
I samband med prisutdelningen delades också priset ut till
vinnaren av flottlossningstävlingen 2009. Det var Christer
Strindberg, som i år bäst lyckades att beräkna tidpunkten
för när flotten skulle lossna från isen och ge sig iväg, vilket
skedde på valborgsmässoafton. Här intill syns en glad
vinnare (bilden gör ej pristagaren rättvisa) med det just
mottagna priset
Ett stort tack till Kulturkommittén för en fantastiskt trevlig
och glad fest.

Foton
Föreningen planerar att precis som förra året ge ut en Tunsjöalmanacka. Då förra årets variant ansågs vara i minsta laget, så hade
vi i år tänkt oss en något större modell. Vi återkommer i nästa TunsjöNytt med mer information om pris, försäljning m,m,
Vi vill gärna ha trevliga foton med tunsjöanknytning , både nytagna och
även från svunna tider. Hittar vi någon lämplig för almanackan, kan vi
publicera fotot där, annars kan det också bli aktuellt i den publikation
om Tunsjöns historia, som Kulturkommittén arbetar med.
Hör av Dig till Ingrid Jacobsson, tel.nr. 0620-515 02 eller P-A Hamrén,
tel.nr 0620-910 24 om Du i Dina gömmor har något sådant foto. Det är
bättre med ett för mycket än ett för lite, så tveka inte att höra av Dig.

Det som reglerar förhållandena i sjön
är alltså en vattendom, från tiden när
dammen och kraftstationen anlades.
Då fastställdes vilken nivå som vattnet
högst får stiga, medan det däremot
inte är sagt något om hur lågt vattennivån får sjunka. Det är därför som föreningen träffat en frivillig överenskommelse med Elpatron AB om en lägsta
nivå. Självfallet under förutsättning att
man kan påverka detta. Vid t.ex. en
långvarig torrperiod kan nivån bli lägre,
men det kan ju inte bolaget påverka.
Likaså kan heller inte bolaget påverka
om det regnar ovanligt mycket, som
t.ex. nu under juli. Däremot finns det
säkerhetsanordningar vid dammen.
Högsta nivån är också höjden på
dammluckan. Stiger vattnet över de n
nivån rinner dels vattnet över luckorna
ner i bäckfåran, och dels öppnas också en lucka automatiskt och släpper ut
vattnet.
Det ska alltså väldigt mycket till om
vattennivån i sjön ska stiga över vad
vattendomen medger. Under nuvarande förhållanden är det närmast omöjligt. Då krävs det nog en väderkatastrof av oanade dimensioner.
För oss som har fasta installationer vid
vattnet, som bryggor, båthus etc. gäller
det att vi ser till att dessa ligger på en
nivå över vattendomen, eftersom vattnet av förklarliga skäl ibland kommer
att ligga på högsta nivån.

Grovsophämtning
Höstens grovsophämtning
kommer att ske under vecka
39. Absolut sista anmälningsdag är onsdag den 16 september till tel.nr. 0612-71 73 70.
Soporna ska märkas med
namn, adress och det nummer
som man får vid anmälan.

