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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@spray.se   

Från 1 oktober nya 
öppettider  

^ty° _É~xà 
 

Måndagar  stängt 
Tisdag - Söndag:  

16.00 -20.00 
 

Vi öppnar  naturligtvis  
när du bokar lokal 

eller  
förtäring 

 
Minigolfbanan  

är stängd för säsongen 
 

℡ 413 60 
Välkommen 

• AUKTION  
• Minigolfbanan stängd för säsongen 
• Halloweenfest 
• Inte medlem  - inget nyhetsbrev 
• Bredband - läs den spännande fortsättningen 
• Studier  www.gardsjo.net 

HALLOWEENHALLOWEEN  
 
        
 
 

           Lördag den 29 oktober  
                       Halloweenfest i Gårdsjöbygdens Hus för de med barnasinnet kvar 

Maskerad med disco  
Pris till roligast förklädnad 

                             Dricka, chips och popcorn finns att köpa. 
                               7-11 år: 18.00—19.30  

                                  Från 12 år: 20.00—22.00 
 

AUKTION  
Gårdsjöbygdens Hus 

Lördagen den 29 oktober kl. 11.00 
Visning  

Fredag 18-19 

Lördag från kl. 10.00 

På uppdrag av Gårdsjöbor m.fl. kommer vi att erbjuda till försäljning bl.a.:  
Trädgårdsmöbler, träsvarv, kompressor m fl verktyg. Roddapparat, motions-
cykel, fina lampor, trasmattor och andra mattor. Färg_TV, thévagn,  Emma-
fåtölj i plysch, regnvattentunnor  m. lock, takplåt, fönster, hög pall, kontors-
stolar, dynor till trädgårdsmöbler, fällbara trädgårdsstolar m hög rygg,  stort 
parasoll, fågelbad, skottkärra, div.  möbler, husgeråd,  linnedukar, broderade 
dukar,  div. datorprylar;  säng m sängbord, höga Billy bokhyllor, runt köks-
bord i massivt trä, mm. mm. Fyndlådor, prylar som är bra att ha och mäng-
der av bra-att-ha-prylar.!!!! 

Slagavgift 10%  

  
Hjärtligt välkomna  att fynda! 

Servering i ^ty° _É~xà 
Intäkterna går till verksamheten i Gårdsjöbygdens Förening 

www.gardsjo.net  
Glöm inte att läsa vår hem-
sida. Där finns aktuell infor-
mation och där kan du läsa 
om vår verksamhet, annon-
sera  mm. Där finns också 
e-postadresser om Du vill 
ha kontakt med föreningen  

Bli medlem i Gårdsjöbygdens Förening PG 26 96 63-1 
50:- ensamhushåll 100:-/familj 
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Tummen upp och STORT 
TACK till våra flitiga byggare, 
som byggt ett förråd för golfba-
norna och dessutom lagt grun-
den till en boulebana vid Gård-
sjöbygdens Hus. Dessutom har 
de kört in alla golfbanorna un-
der tak. Det är minsann inget 
som gör sig själv. Tack skall ni 
ha, utan er skulle vi inte alls 
ha det så fint! 
 
 
 
 
 

 
BREDBAND 
Från CSIT meddelar man nu att 
bredbandsuppkopplingen i Gårdsjö 
med omnejd kommer att ske via 
ADSL…. 
Skall man tro på det? Ena gången så 
avvaktar man bättre teknik, nästa 
gång är inte alla bygglov klara och 
nu skall bredbandet distribueras med 
ADSL. Dock kan man inte -vill inte 
- säga när. (!)  
Jag har varit i kontakt med kommu-
nalråd Bengt Bygdén och kommun-
chef Hans Sandén om att frågan 
alltid tycks skjutas på framtiden. De 
har lusläst avtalet och kan inte finna 
någon klausul, som skulle kunna 
sätta press på CSIT.  Så är det med 
det.  
Jag har också talat med Ulf Carlan-
der på CSIT och bjudit in honom till  
ett offentligt möte i Gårdsjö, men 
just nu var det inte så angeläget för 
honom, då det inte fanns något att 
berätta…. 
Det jag nu kan rekommendera alla är 
att sätta press på Carlberg & Son 
Informationsteknik AB. Ring och 
framför din åsikt. Men skäll inte på 
supportpersonalen - de kan inget 
göra.  
Be att få tala med Ulf Carlander. 
Telefonnumret till CSIT är 0500-
499550. 
 
PG Staffan Starringer 
 

MÖGELFLÄCKARNA 
Nu är omklädningsrummet nymå-
lat och sanerat från mögel. För-
hoppningsvis kommer vi nu att 
slippa de fula fläckarna i taket.  

 
Behöver du tillsyn 

av ditt hus eller  
sommarbostad?  

Ring  
413 00. 

Kanske kan vi 
hjälpa dig. 

www.gardsjo.net 

 
MEDLEMSLÄGET 

 
Just nu 

66 hushåll  

145 personer 
Men vi kan bli flera.  

Bli medlem  
du också! 

 
Matlagning för  
Enbart GUBBAR!  

Vi lär varandra och av varandra.  
Träffas, har kul och äter det vi själva lagat. 

”Om vi vill, vågar och kan….” 

* 
SYJUNTA 

Tisdagar klockan 18.00-20.00 
Plats Kafé Loket 

 * 
SVARVA i TRÄ 

                  * 

   DANSKURS 5 ggr. 
       Jive (amerikansk bugg) i första hand 
       Kursledare: Fredrik Liljegren; 410 14 
          En kursavgift kommer att tas ut. 

 
Ring Rosa Gustawsson 413 05  

om du är intresserad eller om du vill anmäla dig. 
 

Cirklarna arrangeras i samarbete med  
Studiefrämjandet och  

Studieförbundet Vuxenskolan i Vadsbo 
 
Sitt inte och slöa!  

Gå i cirkel 

 
  

Lördag 29/10 

11.00 

AUKTION 
* 

HALLOWEENFEST 
18.00-19.30 

7-11 år 
 

20.00-22.00 
Från 12 år 

 
Gårdsjöbygdens Hus 

 

Tisdag 1/11  

18.30-19.30 

MÖTE 
Grannsamverkan 

mot Brott 
 

Välkommen! 
 

 

Detta blad utdelas i samtliga brevlådor i Gårdsjöbygden 

MATA ERA EGNA KATTER 
Det vore bra om kattägarna fick 
mata sina katter själva. För ris-
ken är att dom blir vildkatter 
annars. 

Hälsningar från en Kattägare 

INSÄNDARE 

TRÅKIGT MEDDELANDE  
Vi måste se över våra utgifter. Utgivningen av Gårdsjöbôgda i 
Snabbformat kostar en hel del. Varje gång trycks 350 exem-
plar, som vi sedan kör ut i alla brevlådor i Gårdsjöbygden.  
Men det har blivit dyrt. Enbart tryckningen kostar ca 350 kro-
nor varje gång. Så tillkommer utdelningen, som görs helt ide-
ellt utan ersättning. Därför har styrelsen diskuterat hur vi skall 
göra fortsättningsvis.  Helt klart skall föreningens medlem-
mar få nyhetsbrevet, men vi kommer då att skicka det med 
post till de medlemmar som bor längst bort.  
Föreningen har inte en enda krona i bidrag för verksamheten, 
därför måste vi se över våra kostnader och försöka spara så 
gott det går.  
Om du fortsättningsvis vill ha information om vad som är på 
gång är det alltså enklast om du betalar in medlemsavgiften på  
Postgiro 26 96 63-1 (50:- ensamhushåll eller 100:-/familj) 
då får du Nyhetsbrevet som vanligt. 
Om du har synpunkter på detta är vi tacksamma om du hör av 
Dig! 


