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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@telia.com  

I detta nummer: 
Valborgsmässoafton 
Tipspromenaderna 
Minigolf  
Kristi Himmelfärdsdag 
Medlemsavgift 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hälsa VÅREN välkommen  

Vallsjön 

30 april  
 

Brasan tänds 21.00 
Ponnyridning från 19.30 

 

Vårtalare: Therese Svärm Turismutvecklare  
Vårsånger av Pingstkyrkans kör 

Kaffe med dopp 
Korv - läsk 

Fyrverke- ri 
 
 
 

 
 
 

 
Välkommen!  

 

Gårdsjöbygdens Förening 

Plusgiro 26 96 63-1 

Det är lika gott att er-
känna att vi misskött 
oss.  
Föreningen har haft  
ansvar för skötseln av 
ett området vid Gård-
sjön, ett ansvar som 
föreningen uppebarli-
gen inte alls skött. Som 
tur är har nu Högsåsen-
föreningen  begärt att 
man skall får överta 
skötselansvaret. Efter-
som vi inte skött det vi 
åtagit oss är vi  tack-
samma över deras initi-
ativ och önskar dem 
lycka till! 
 

PG Staffan Starringer 
. 

Alla som vill är välkomna till  
Gårdsjöbygdens Hus kl. 19.30  

för att sjunga tillsammans med kören. 

Familjevänligt 



Sida 2 
ÅRGÅNG 5 NR 2–2009 

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

MEDLEMSAVGIFT 
NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT DU KAN BETALA  
MEDLEMSAVGIFT TILL �ÅRDSJÖ ��� OCH   

GÅRDSJÖBYGDENS �ÖRENING  
MED ETT OCH SAMMA INBETALNINGSKORT. 

Lättaste sättet att betala avgiften för 2009 är att  be-
tala till plusgirokonto 26 96 63 - 1. Använd bifogat 
inbetalningskort. 
 
Glöm inte att fylla i namn och antal familjemedlemmar som 
medlemskapet skall omfatta samt vilken förening du betalar 
till. Självfallet kan du betala till båda två med- samma inbetal-
ningskort. 
Avgiften i Gårdsjöbygdens Förening är 50:- för ensamhushåll 
och 100:- för övriga. 
Medlemsavgiften i Gårdsjö AIF är 30:- per person och år. 
 
Om du vill kan Du betala årsavgiften i Gårdsjöbygdens Före-
ning direkt till: 
Holger Zackrisson, Ivar Persson, Britt Sedig, Eva Sedig-
Larsson, Kjell Sjögren eller hos Britt eller Staffan Starringer i 
Håhult 
 
Naturligtvis kan du betala årsavgiften  för 2009 i samband Val-
borgsmässofirandet i Vallsjön. Betalar du då så bjuder vi på 
kaffe. 

Genom ditt medlemskap stödjer du dina lokala 
fö-

Vad håller vi på med nu? 

Styrelsen för Gårdsjö AIF 
 
Kjell Sjögren - ordförande  410 28 
Britt Sedig - kassör  412 27 
Thomas Ståhl - sekreterare  413 41 
Ivar Persson   412 27 
Göran Karlsson   308 48 
 
Suppleanter: 
Per Östlin   073-54 32 519 
Ludvig Landefjärd  070-42 71 806 

GAIF 

TIPSPROMENADERNA 
Den 3 maj startar årets tipspromenader. Start och mål är 
som vanligt vid Gårdsjöbygdens Hus. Vi öppnar 
klockan 11.00 och slutar 14.00. Liksom föregående år 
bjuder vi alla på kaffe eller Festis. Pris 15:- för vuxna 
och 5:- för barn. 
Pris till vinnaren i varje omgång.  

MINIGOLF 
Nu ligger våra minigolfbanor på plats. Det är bara att börja 
spela. Vi kommer att ha öppet för spel i samband med Tips-
promenaderna på söndagar. 

NYA FASADER? 
Styrelsen har varit i kontakt med kommunledningen angående 
De Röda Husen. Vi har mätt upp dem och gjort en preliminär 
kostnadsberäkning för att byta ut fasaderna och tilläggsisolera 
dem. Fasaderna är i så dåligt skick att de inte går att måla. De 
måste få nya fasader. Vår tankegång mottogs positivt -  så nu 
väntar vi på beslut. Tanken är att vi själva skall göra jobbet om 
kommunen svarar för kostnaden för materialet. Då hoppas vi 
att du ställer upp. Ju flera vi är desto lättare och fortare går det 
att få jobbet gjort. Och så mycket roligare blir det! 
 

DEN STORA SKUGGAN 
Vi har också kontaktat Dan Harrysson; kommunens nya plan-
arkitekt tillika skogsansvarig angående skogen i hörnet Lafal-
levägen-Kyrkogatan. Som det nu är skuggar alla träden tomter-
na utefter Kyrkogatan. Hela kommunledningen har varit och 
tittat på mörkret och de delar vår uppfattning. Kontakt kommer 
att tas med någon som kan tar ner träden. 
 

BANVERKET 
Vad gäller belysningen över järnvägen, staketet vid banvallen 
och uppsnyggning av området längs med Järnvägsgatan så 
”jagar” kommunen Banverket. Men det tycks vara svårt att få 
tag på någon som kan fatta beslut.  
 
Kommunledningen har också informerats om vårt önskemål 
om att hålen vid järnvägsövergången på Åsebolsvägen lagas. 
Förhoppningsvis kommer man att ta kontakt med Vägverket. 
 

PG Staffan Starringer 

Kägelklubben har börjat sin träning. Söndagar 15.00 vid Gård-
sjöbygdens Hus. Välkommen Du också! 

KRISTI �IMMELFÄRDSDAG  
21 MAJ 

Friluftsgudstjänst vid Gårdsjöbygdens Hus 
Klockan 15.00  
K-G Arvidsson. 
Kaffe med dopp 

KÄGELKLUBBEN 

www.gardsjo.net 


