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I detta nummer bl. a:I detta nummer bl. a:I detta nummer bl. a:I detta nummer bl. a:    

• Valborg i Vallsjön 

• Bli medlem 

• Tipspromenader igen 

• Nya styrelsen 

 

Kom och hälsa våren välkommen! 

FIRA 
VALBORGSMÄSSOAFTON 

 
 

Vallsjön  
Start 

20.30 
 

Brasan tänds kl. 21.00 
Pingstkyrkans kör förstärkt med Gårdsjöbor 

 sjunger in våren. 
Vårtal 

Kaffe med hembakat bröd 
Korv 

 
 
 
 
 
 

 
Av hänsyn till vår miljö och med tanke på alla som ogillar  

smällar avstår vi från fyrverkeriet  i år. 



  

Bli medlem iBli medlem iBli medlem iBli medlem i    
    

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENINGGÅRDSJÖBYGDENS FÖRENINGGÅRDSJÖBYGDENS FÖRENINGGÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING    
och 

GGGGårdsjrdsjrdsjrdsjö AIF AIF AIF AIF    
50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj/förening 

 
Använd gärna vidhäftat inbetalningskort 

 
Betalar du 100:- eller 200:-  
blir du alltså medlem i både  

Gårdsjöbygdens Förening och Gårdsjö AIF. 
 

Glöm inte ange avsändare. 
 

Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.  

ÅRGÅNG 7 /NR  3  -  2012 

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 
www.gardsjo.net 

Vid årsmötet valdes en ny styrelse i 
Gårdsjöbygdens Förening.  

Den nya styrelsen ser ut så här: 
 
Ordförande Anders Persson 
  410 74 
Vice ordf. Kjell Sjögren 
  410 28  
Kassör  Britt Starringer 
  413 00/070-491 95 00 
  Eva Sedig-Larsson 
  30398 
  Ivar Persson 
  412 27 
Suppleanter Carl-Magnus Nilsson 
  Mikael Larsson 
  Anne-Marie Lennartsson 
  Anne-Marie Nilsson-
  Lagerwall  
   
Kägelklubben.     Adjungerad: Britt Sedig 
 
Bokning av lokaler eller beställningar 

Britt Sedig 412 27  

Plusgiro 26 96 63-1 

 

BLI MEDLEM - stöd din Gårdsjöförening 
Nu är vi åter redo att ta emot medlemmar. Föreningens framtid är säkrad och vi har en fin lokal, som 
vi hoppas att många kommer att ha glädje av. Som medlem hjälper du oss att stå upp för Gårdsjöbyg-
den. Dessutom är varje krona välkommen om vi skall kunna utveckla vår verksamhet. 
 
Som du kanske vet samarbetar Gårdsjö AIF med Gårdsjöbygdens Förening på många sätt. Vi skö-
ter om såväl de Röda Husen som idrottsplanen och elljusspåret. Gårdsjö AIF är också huvudansvarig 
för tipspromenaderna. 
Vi delar nu ut ett inbetalningskort med vilket du kan bli medlem i både Gårdsjöbygdens Förening 
och Gårdsjö AIF. Vår förhoppning är att du blir medlem i bägge föreningarna, Årsavgiften är den-
samma i både Gårdsjöbygdens Förening och Gårdsjö AIF; d.v.s. 100:- till varje förening för hushåll 
eller 50:- för ensamhushåll. 

Här nedan skulle du 
kunna ha en annons 

KÖPERKÖPERKÖPERKÖPER    

SÄLJERSÄLJERSÄLJERSÄLJER    

BYTERBYTERBYTERBYTER    

SKÄNKESSKÄNKESSKÄNKESSKÄNKES    

ÖNSKARÖNSKARÖNSKARÖNSKAR    

TACKARTACKARTACKARTACKAR    

?? 
Lämna din annons 

till 
någon i styrelsen 
eller lägg den i vår 
postlåda. 
Som medlem annon-
serar du utan kost-
nad.  
Icke medlemmar får 
betala 10:-/annons 
Max 10 ord plus 
telnr. 

 

 

 

 

 

 

TIPSPROMENAD 
Nu är väntan slut - ett säkert 

vårtecken: 
Söndag den 22 april  

börjar vi med  
TIPSPROMENADERNA  

igen. 
 

Start vid Nya Gårdsjöbygdens Hus. 
Som vanligt ingår kaffe i avgiften.  

Bröd finns att köpa  
Start mellan 11 och 13. 


