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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@telia.com  

I detta nummer: 
Kallelse till årsmöten: Gårdsjöbygdens Förening samt 
Gårdsjö AIF 
Dags att betala medlemsavgiften 
Vad är det som händer i Gårdsjö?         

 
 

 Kallelse 
 

till 

ordinarie årsmöte  
 

Med  

Gårdsjöbygdens förening 
 

Torsdag 28 februari 2008 
Klockan 19.00 

i 
Gårdsjöbygdens Hus 

* 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Alla medlemmar hälsas välkomna 
 

Vi bjuder på kaffe med något därtill 
Välkomna! 

 
Styrelsen   

Gårdsjöbygdens Förening 

 



MEDLEMS- 
LÄGET 

Hittills i år har  

2 
Hushåll= 

7 personer 
betalat  

medlemsavgift 

Sida 2 

ÅRGÅNG 4/NR 2–2008 

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

 

Vad är det som händer i Gårdsjö? 
Det är ingen rolig information jag nåtts av. Några av våra yngre Gårdsjöbor har fått för sig 
att trakassera sina grannar. Bl.a. springer de runt husen och dunkar i väggarna. Någon boen-
de har också sagt att man sprungit runt på taket. Dessutom har man vid något tillfälle brutit 
strömmen till fastigheten. Det här hör inte hemma i Gårdsjö. Alla - såväl yngre som äldre 
har rätt att och skall känna trygghet där de bor. 
Det är inte roligt att se uppsatta affischer uppeldade. Julgranen vid Gårdsjöbygdens hus  
kastades ut på gården. Somliga kanske tycker att det är bara vanliga busstreck och inget att 
yvas över. Det kanske kan tyckas så; om man inte haft någon som bankat på ns väggar, hop-
pat på ens tak och brutit strömmen. I klartext är detta att trakassera människor och hör abso-
lut inte hemma i vårt Gårdsjö. Eller? Det är väl inte dina barn som håller på med sådant här- 
det måste väl nästan vara grannens ungar? Eller? Vem eller vilka det är - det är just nu gans-
ka ointressant, men skulle det hända igen kommer jag inte att vara främmande att polisan-
mäla trakasserierna. Nu måste det bli slut på eländet, innan något allvarligt sker eller att ofo-
get urartar. 
Om du är en förälder med ansvar och medkänsla med dina grannar talar du med ditt eller 
dina barn.             PG Staffan Starringer 

Gårdsjö AIF  
håller årsmöte den 17 februari 

klockan 16.00  
i Gårdsjöbygdens Hus 

 

Sedvanliga  
årsmötesförhandlingar 

 
Alla medlemmar är välkomna! 

 
Styrelsen för Gårdsjö AIF 

MEDLEMSAVGIFTEN 
Som framgår av rutan till vänster har vi fått två 
inbetalningar på medlemsavgift för 2008. Nu ser 
vi fram emot att du också betalar. Lättaste sättet 
att betala avgiften för 2008 år att använda inbetal-
ningskortet på första sidan. Klipp ur och fyll i 
uppgifterna: namn, adress, telefon, e-post och 
antal familjemedlemmar som medlemskapet 
skall omfatta. Där finns också en rad för gåva till 
föreningen….om du vill använda den är frivilligt, 
men röner tacksamhet. 
Om du inte vill använda inbetalningskorten kan 
Du  betala årsavgiften direkt till: 
Holger Zackrisson ,Ivar Persson, Britt Sedig, Eva 
Sedig-Larsson eller hos Britt eller Staffan Starrin-
ger i Håhult 
Avgiften är 50:- för ensamhushåll och 100:- för 
övriga. 
Naturligtvis kan du betala årsavgiften  för 2008 i 
samband med årsmötet den 28 februari kl. 19.00 

SYMÖTE 
Varje tisdag mellan 

18.00 och 20.00 träffas 
sygänget i  

Gårdsjöbygdens Hus. 
Du är också välkommen! 

LOKAL 
Tänk på att du kan hyra 
lokal för alla möjliga 
och omöjliga arrange-
mang i Gårdsjöbygdens 
Hus. 
Ring Britt 412 27 eller 
Britt 413 00 för bok-
ningar eller förfrågan 


