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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

S.starringer@spray.se  

I detta nummer bl. a: 
• Årsmöte Gårdsjöbygdens Förening 
• Årsmöte Gårdsjö AIF 
• Det kom ett brev 
• Sportlovsaktiviteter 
• Fritidsgården öppnar 
• Bredband….zzzzzzzzzzzzzzz 

BLI MEDLEM i Gårdsjöbygdens 
Förening 

Postgiro 26 96 63-1 

Medlemmarna i Gårdsjö AIF kallas på detta sätt till ordinarie årsmöte 2006 

MÅNDAGEN den 27/2 kl. 19.30 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

PLATS: GÅRDSJÖBYGDENS HUS 
Välkomna ! 

Styrelsen Gårdsjö AIF 

SPORTLOVSAKTIVITETER 

 GÅRDSJÖBYGDENS HUS 
 
Gymnastiksalen öppen mellan 12.00 och 19.00 för 
innebandy. (Abonnerat tisdag från kl. 15.00, onsdag 
14.00 - 16.00 samt lördag 18/2 12.00 - 20.00) 
 
Skridskobanan finns för de som vill åka skridsko. 
 
Biljardrummet är öppet tisdag och onsdag mellan 
14.00 och 16.00 
 
Korvgrillning. 
Vi kommer att tända  grillen  om vädret medger det-
ta.  
Torsdag från kl. 15.00 har vi korv och Festis för 10:-   
 
OS 
För den som vill se OS finns TV på fritidsgården.  
 
Bastun 
Är öppen  tisdag 14/2 till och med söndag 19/2 
Flickor 15.00 -16.30 
Pojkar 16.30 - 18.00  
Fredag Damer 15.30 - 17.00 Herrar 17.30 - 20.00  

HÖGSÅSEN 
Öppet under sportlovet?! 

Vi räknar, planerar, skissar, stryker, planerar 
på nytt … 
Vi försöker nämligen få alla pusselbitar på 
plats för att kunna ha Högsåsen stugan öp-
pen under kommande sportlov. 
Sportlovet är under vecka 7, måndag 13 feb-
ruari och vi försöker se om vi från lördagen 
11 februari kan slå upp dörrarna – med ga-
ranterat eld i öppna spisen – om nu vädret 
tillåter pulkakörning m.m. 
Kolla av hemsidan eller slå en signal till 
Högsåsen, 0506 – 413 36, om ni vill ha be-
sked. 

text: Ulf Sandberg 

Medlemmarna i Gårdsjöbygdens Förening kallas på detta sätt till ordinarie årsmöte 2006 

MÅNDAGEN den 27/2 kl. 18.00 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

PLATS: GÅRDSJÖBYGDENS HUS 
Välkomna ! 

Styrelsen för Gårdsjöbygdens Förening 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
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Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

BLI MEDLEM  
Gårdsjöbygdens  

Förening 
Postgiro 26 96 63-1 

50:- för ensamhushåll eller  
100:-/familj 

FRITIDSGÅRDEN  
ÖPPNAR  

13/2 kl. 18.00  
Ledarfrågan är nu löst så nu kan vi 
återigen starta verksamheten på Fri-
tidsgården. 
 
Vi har fyra frivilliga ledare: 
Udda veckor 
Marie Sandqvist 410 06,  
Ollie Andersson 410 26 
Jämna veckor 
Anna Johansson samt  
Terese Friberg 410 51 
Känner du för att göra en insats för 
våra unga Gårdsjöbor är du välkom-
men att anmäla dig till frivilligt arbe-
te. Ju flera vuxna som ställer upp - 
desto bättre.  

DET KOM ETT BREV….. 
Brevet återges helt utan ändringar. 
” 
Hej Gårdsjöbygdens Förening 
Jag skall de be och tacka för det fina som ni har jort med 
att skrämma upp alla gamla och övriga och så jag med erat 
grannsamverkan .m.m. 
Grannsamverkan mot Brott är bra! 10 poeng 
Men detta med att fotografera m.m och så Rune Sjöström, 
Sandra Wanberg Vet dom stackarna vad de har gett sig in 
på? När saker och ting börja hända i Gårdsjö, vi tar ett 
eller flera inbrott. En väg sveper över Gårdsjö vilka får 
ögonen på sig, och vilka blir mistänkta när brott liknar 
varandra, . Av en slump kanske men vad synd det blir om 
dessa fotografer små hjälpare. Vi har övervägt att polisan-
mella detta. 
Nu Tycker vi gamla här att det räcker med Grannsamver-
kan och brott, det fungerar nog säkert nu och ni har skrämt 
upp de gamla med era idiotiska och gula blad med att 
trycka halva pappret med detta, märkning fotografering 
med mera. Vad har ni ställt till det många gamla vågar 
längre inte gå ut vaktar sina finserviser med tillhörande 
kaffekoppar och de slantar de har hemma. 
Jag hoppas jag slipper ser mer era gula blad med detta med 
brott och dylikt, Jag vet att ni är duktiga där men, sluta nu 
och håll inte på lägg ner år efter år med detta vist värkar 
det som ni är företagssamma duktiga - och vilken begåv-
ning och vilka möten och vilka diskusjoner och mycket 
kaffe har gått och rökt som stora moln. Visa nu eran be-
gåvningar och vad ni är till för och rädda ungdommarna 
här i Gårdsjö istället. Lägg ner 85 procent på ungdommar-
na ordna fiksa för dom och köp läsk och kakor till dom 
och massor av godis så de inte går och gör mer sådan 
dummheter som de håller på med ordna Disko dans, .m.m. 
Och sluta med vuxendagis och vuxen lekstuga.       
Jag har sett dessa som kladdat vid perongen på väggarna 
där,. Kan peka ut dom alla och om jag polis- anmeller dom 
då har jag ju grannsemjan som bevaka mina hus så jag 
slipper vara rädd om fönster rutorna och sabotach i träd-
gården m.m Och skelvrisken på försäkringsbolaget står ni 
säkert med, och vänskapen jag lär ju få på mig alla och då 
menar jag alla för det är bara inte ungdummar som kladdar 
ner väggarna utan vuxna också genom hämd avsky, ja ni 
vet skelv vad det har stått på väggarna. 
Nu vill jag se att ni satsar på ungdummen helhjärtat. 
tigerierna mindre kosta så och så, vilket trams det är inte 
konstigt att ungdummen och övriga är som de är när Dad-
da språket, barnspråket och ja jag orkar inte skriva mer. 
Tror ni att alla är mindre vetande måste hålla hand m.m. 
Mycket bra har ni jort med skolan och kaffet mini golfen 
m.m, men går inte in på sånt som värkar svårt duktigt mm. 
Och sä vuxen dagis utan satsa på ungdummarna så bli allt 
bra visst är det i högre divisjoner en det ni nu håller på 
med men om ni inte känner för det så lägg ner allt Och gå 
hem och fortsett kolla bilar och smyga bakom gardinerna 
Hälsningar från 
A.N 79 år K.A. 84 år 
L.K. 67 år U.S 71 år 
P.S 87 år K.S. 64 år 
Sänder en 10 kr till eran tigerier\ Tio kronor (10 kr) 
En början till läsk till ungdommen (inte till vuxendagisen! 
” 
 

Styrelsen tackar för synpunkterna!  
Tian är bokförd som gåva och kom-
mer att användas på bästa sätt enligt 
givarens (givarnas?) önskemål. 
En kopia av brevet finns att läsa i 
Kafé Loket.  
Övriga kommentarer känns överflö-
diga. 

PG Staffan Starringer 
ordförande 

Kafé Loket 
Kafé Loket  erbjuder 

 
Alla-Hjärtans-Dag-bakelse  

Hembakade  
SEMLOR,  

STORA HÄRLIGA 
MUFFINS  

Glass till halva priset 

ÅRSMÖTEN  
Gårdsjöbygdens 

Förening 
Måndag 27/2 

kl. 18.00 
* 

Gårdsjö AIF 
Måndag 27/2  

kl. 19.30 
 

Rapport från   
BREDBANDS-
FRONTEN… 
zzzzzzzzzzzzzzz
zz. 
(CSIT tycks sova 
gott.) 


