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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@telia.com  

I detta nummer: 
Valborgsmässofirande i Vallsjön 
Kägelträningen börjar  - spelare sökes! 
Medlemsmöte om LEADER-projekt  
 

 
 

 Valborg 
I 

Vallsjön 
 

Brasan tänds 20.30 
Kaffe -och korvförsäljning 

Ponnyridning,  
Vårtal av Nikita Sjögren; Gårdsjö 

Vårsånger 
Fyrverkeri,  

 
Välkomna till ett familjevänligt Valborgsmässofirande! 

 
 

Arrangörer 
Gårdsjöbygdens Förening, Gårdsjö AIF, Ridklubben Gullhov samt  

Gårdsjö Pensionärs– och Kamratförening 

Nu börjar Kägelsäsongen! 
Gårdsjö Kägelklubb söker flera spelare. 

Vi tränar två dagar i veckan; söndagar och onsdagar. Träningen är ett sätt för oss 
att träffas och ha roligt och trevligt tillsammans. Alla som spelar är inte proffs, och 
kommer säkert aldrig att bli det, men alla vill ha roligt. Kom dit du också!  
 

 Prova att kasta och  träffa grannar!..... 
Vi börjar söndag 20 april klockan 15.00  

vid Gårdsjöbygdens Hus 



Bli MEDLEM  
50:- för ensamhushåll eller 100:-/familj. 

MEDLEMS- 
LÄGET 

Hittills i år har  
50 hushåll= 

 107 personer 
betalat medlemsavgift 

Vi saknar medlemsavgift 
från många.  

Har DU betalat? 
Plusgiro  26 96 63 –1 

Sida 2 

ÅRGÅNG 4/NR 3–2008 

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

www.gardsjo.net 

Styrelsen för  
Gårdsjöbygdens Förening.  

 
Ordförande PG Staffan Starringer 
  413 00/ 070-258 45 26 
Vice ordf. Kjell Sjögren 410 28 
Sekreterare Britt Starringer 
  413 00/070-491 95 00 
Kassör  Eva Sedig-Larsson 
  30398   
Ord. Ledamot Ann-Charlott Wanberg 
Suppleanter Anders Persson 
  Mikael Larsson 
  Holger Zackrisson 

Plusgiro 26 96 63-1 

Vad skall vi göra i år då? 
Nytt år och nya idéer. Sedan vi tvingades 
stänga Kafé Loket har det nog inte gått 
en dag utan vi alla funderat: vad i jösse 
namn skall vi göra nu? Hur blir det med 
golfbanan? Vem skall sköta trädgården? 
Hur blir det med Kafé Loket? Etc etc 
Styrelsen har i alla fall  kommit fram till 
följande: 
Tipspromenaderna fortsätter precis som 
vanligt. Kristi Himmelfärdsdag kommer 
vi att ha Gudstjänst - precis som tidigare 
år. Vi kommer att ha vårt traditionella 
Midsommarfirande med stång, dans och 
midsommarfest på kvällen. 
Vi kommer att arrangera ”Det stora Tårt-
kalaset i Gårdsjö” för tredje året i rad. 
Förhoppningsvis kommer vi då att gästas 
av alla deltagarna i mopedrallyt: Vev-
svängen. Så blir det säkert både Lucia-
kaffe och Julbord och kanske lite mera 
också. 
Men mera då? 
Styrelsen har påbörjat arbetet med att 
söka medel från EU:s LEADER-projekt,  
men det är ett arbete som kräver både 
tankeverksamhet, idérikedom och möda. 
Vi planerar söka pengar för att:  
1. Bygga om köket i Kafé Loket med 

ny inredning med nya vitvaror och 
ny planlösning så att vilken grinig 
miljöinspektör som helst kan god-
känna det. 

2. Öppna upp väggen mellan stora 
salen och biblioteket. 

3. Förändra vårt uppvärmningssätt så 
att vi slipper förstöra vår miljö. 
Hur? Det vet vi inte än! Måste ut-
redas! 

4. Så har vi en del idéer till, men des-
sa återkommer vi till. 

Enär projektet är så stort är det viktigt att 
ett medlemsmöte fattar ett ev. beslut om 
att inlämna projektansökan. 
Allt kommer att presenteras för att disku-
teras på ett medlemsmöte längre fram i 
vår. Håll utkik efter inbjudan. 

SYMÖTE 
Varje tisdag mellan 18.00 
och 20.00 träffas sygänget 

i  
Gårdsjöbygdens Hus. 

Du är också välkommen! 
Prata med  

Britt Sedig; 412 27  
om du vill veta mera 

 

FEST? 
LOKAL 

Du vet väl om att du kan 
hyra lokal i Gårdsjöbyg-
dens Hus. 
Ring Britt 412 27 eller 
Britt 413 00 för bok-
ningar eller förfrågan. 
 
Styrelsen har beslutat 
om en justerig av hyres-
taxorna. De nya priserna 
finns på anslagstavlan i 
Gårdsjöbygdens Hus. 

Kom med och sjung på Valborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Gårdsjöbor som vill sjunga vår-
sånger tillsammans med kören är väl-
komna till Gårdsjöbygdens Hus den 30 
april kl. 19.30 för gemensam sångträning 
innan avfärd till Vallsjön. Körledaren 
Birgitta Lidman efterlyser och ser gärna 
att kören förstärks av sångglada Gård-
sjöbor. 

FISKEKORT BÅTPLATSKORT 
Om du vill köpa fiskekort eller båtplatskort kan du göra det av 

Britt Sedig eller Ivar Persson 412 27 

Vårbestyr?  
RIS till Valborgsmässoelden! 

Från och med torsdag den 17 april går det bra att 
slänga ris vid Gårdsjöbygdens Hus. Där kommer 
det stå en kärra/hövagn i vilken riset skall slängas.  
OBSERVERA! Endast ris - inget trädgårdsrens 
eller kylskåp eller gamla möbler eller gamla klä-
der , ej heller säckar. BARA RIS! Och hör sen! 
 Kärran är öppen varje dag från och med torsdag 
17/4 mellan klockan 08.00 - 20.00.  

TIPSPROMENAD 
Vi börjar årets Tipspromenader  
Söndagen den 4 maj  
klockan 11.00 - 14.00 

Start och mål vid Gårdsjöbygdens Hus 
Kaffe eller Festis ingår i startavgiften 


