
  Så var det dags igen för medlemsavgiften i  
GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING. 

                                       Årsmötet beslutade om oförändrad avgift. 
                      50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj 

                                  Du kan erlägga din årsavgift i Kafé Loket eller sätta in avgiften på vårt  
                                  plusgirokonto. Du kan också vända dig till Swedbanks kontor i Hova. 
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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@spray.se  

I detta nummer bl. a: 
• Tipspromenader startat  
• Dags igen att betala medlemsavgiften 
• Årsmöte Gårdsjö AIF 
• Arbetsgrupper 
• Vandringsleder 
• Glöm inte bort vårt gemensamma  Kafé Loket 

Plusgiro 26 96 63-1 

Vid årsmötet valdes en ny styrelse i 
Gårdsjöbygdens  

Förening.  
Den nya styrelsen ser ut så här: 

 
Ordförande PG Staffan Starringer 
  413 00/ 070-258 45 26 
Vice ordf. Holger Zackrisson 
  411 33   
Sekreterare Britt Starringer 
  413 00/070-491 95 00 
Kassör  Eva Sedig-Larsson 
  30398   
Ord. Ledamot Rosa Gustawsson 
 
Suppleanter Anders Persson 
  Mikael Larsson  
  Emma Pousár 
 
Kafé Loket Ann-Charlott Vanberg 
 
Bokning av lokaler eller beställningar av 

förtäring 413 60 

 
Bastu 
Gym  

Solarium 
 

 
Gymmet och solariet är öppet under Kafé 

Lokets ordinarie öppettider .  
 

Bastun är öppen  
Fredagar 

 Damer kl. 16-17. Herrar kl. 17-21  
 

Vad händer i föreningen? 
Låt mig först börja med att tacka alla för förtroendet 
att vara ordförande i två år till. Vi har ett spännande 
år framför oss.  
Som alla kanske vet diskuterar vi framtiden för 
Gårdsjöbygdens Hus med Gullspångs kommun. Vi 
kommer att träffa kommunens representanter nästa 
vecka. Då lär vi få reda på förutsättningarna för ett 
ev. köp. Dessa kommer att presenteras på ett med-
lemsmöte. Då hoppas jag att alla Gårdsjöbor och 
alla medlemmar ställer upp och kommer och fram-
för sin åsikt.  
Vi kommer att kalla via vår tavla vid järnvägsöver-
gången samt via anslag på Gårdsjöbygdens Hus. 
Håll utkik! 
Så vill vi framföra ett stort tack till Gårdsjö Pensio-
närs– och Kamratförening för den fina gåvan! Vi 
har alltid hål att stoppa sådana gåvor i. 
Så också ett stort tack till Hova Älgarås församling 
och våra kyrkvärdar i Gårdsjö, som såg till att vi 
kunde bära hem fina stolar till Gårdsjöbygdens Hus. 
Nu riskerar ingen att få stickor i baken. 
Vi har också skaffat nya bord till vår stora sal. 
Nu kan vi ta emot konferenser och fester i våra loka-
ler. 
Vi vet ännu inte vad som händer med Gårdsjö Sta-
tionshus. Eva packar nu för fullt. Tyvärr ser det ut 
som om de kommer att lämna Gårdsjö. Men vi får 
hoppas att det löser sig för dem. Har du skrivit på 
föreningens namninsamling för bevarande av Gård-
sjö Stationshus? Om inte måste du GÖRA DET! 
Listan finns i Kafé Loket. 
Glöm inte bort syjuntan mellan 18.00 och 20.00 på 
tisdagar i Kafé Loket. Alla är välkomna! 
I skrivande stund vet vi inte hur det blir med Val-
borgsmässofirandet i Vallsjön, men vi återkommer 
med besked så snart vi vet. 
Om du vill kan du via vår hemsida gå in på min 
blogg och se om vad som händer och sker i före-
ningen. Följ bara länken. 
Ha en bra vår! 
Kom ihåg att du alltid är välkommen att höra av dig 
till mig om du har frågor eller synpunkter.  

 
PG Staffan Starringer 

Kom ihåg vår Bed & Breakfast?  350:-/natt (2 pers.) Inkl. sänglinne och frukost! 
Boka i tid när släkt och vänner skall komma på besök. 
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ÅRGÅNG 3/NR 1– 2007 

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

BLI MEDLEM  
Gårdsjöbygdens  

Förening 
Postgiro 26 96 63-1 

50:- för ensamhushåll 
eller  

100:-/familj 

TIPSPROMENADERNA 
Söndagar 11.00 - 14.00 

Vi startar den 15/4 kl 11.00 
Start och mål  vid  

Gårdsjöbygdens Hus - Kafé Loket 
 

Vuxna 15:- (kaffe ingår) 
1:a och 2:a pris ½ kg kaffe 

 
Barn upp till 13 år 5:- (Festis ingår) 

1:a och 2:a pris Chokladbit 
 

Kafé Loket 
Då vi från årsskiftet skall betala moms på vår för-

säljning i Kafé Loket har vi tvingats  
höja våra priser. 

Men: 
 Alla har råd att trivas hos oss!  

Tfn 413 60 

GÅRDSJÖ AIF 
Medlemmar och intresserade kallas till  

ÅRSMÖTE  
29 APRIL KLOCKAN 14.00 
Lokal Gårdsjöbygdens Hus 

* 
På dagordningen: 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 
 
 
 
 

Välkomna! 
Styrelsen för Gårdsjö AIF 

www.gardsjo.net 

HJÄLP OSS 
Nu när gymnastiksalen inte liknar en gymnastiksal läng-

re så behöver den få ett nytt namn.  
HJÄLP OSS NAMNGE ALLA VÅRA LOKALER! 
Gärna att namnen på lokalerna ”hålls samman” av ett 

TEMA.  
Järnvägen? Gårdsnamn? Djurnamn? Växter?  

Vad säger Du? 
Vi behöver namn på G:la gy-salen, bibliotekslokalen.  
1 tr upp: G:la matsalen, biljardrummet, vårt rum för 

Bed&Breakfast. 
Lämna ditt förslag till Lotta i Kafé Loket eller i  

föreningens brevlåda senast 15 maj. 
 

Den som lämnat in de namnförslag vi  väljer får en 
TRISSLOTT.  

VandringslederVandringsleder  
Anders Persson, Ivar Persson och Rune Sjöström är i 
full färd med att ”anlägga” lämpliga vandringsstigar 
mellan Åsebolets och Gårdsjöbygdens Hus samt från 
Gårdsjöbygdens Hus via badplatsen i Narven upp till 
Högsåsen. 
Detta är en del av vårt arbete och åtagande i samarbe-
tar mellan Gårdsjöbygdens Förening och föreningen 
HÖNA i HÖNAS stora naturvårdsprojekt. 
 

Vill du veta mer vad som händer på Högsåsen? 
Gå in på HÖNAS hemsida:  

www.hogsasen.se 
eller ring HÖNAS ordförande 

Ulf Sandberg 302 80 

Styrelsen har  utsett nya  
Arbets- och ansvarsgrupper. Är du in-

tresserad och vill vara med i någon 
arbetsgrupp. Kontakta sammankallande 

i resp. grupp. 
Festkommitté  
Ansvarar för planering av fester etc  
Ledamöter: Sammankallande: Vakant 
Övr.: Eva Sedig-Larsson, Britt Sedig 
 
Kafégruppen 
Ansvarar för och beslutar om aktiviteter och 
”jippon” i Kafé Loket. Ansvar för sortiment 
och beslutar om förändring av ”meny”. 
Ansvarar för större bokningar. 
Ledamöter: Sammankallande: Eva Sedig-
Larsson. (303 98) Övr.: Ann-Charlotte 
Vanberg, Britt Sedig, Britt Starringer 
 
Inredningsgruppen 
Ansvarar för möblering och färgsättning av 
lokalerna. Ansvarar för val av gardiner etc 
Ansvarar för dekoration 
Ledamöter: Sammankallande: Britt Sedig 
(412 27). Övr.: Britt Edén, Britt Starringer, 
Sandra Vanberg 
 
Prisgruppen 
Ansvarar för och beslutar om alla priser 
(avgifter) inklusive priser vid olika aktivite-
ter och fester. 
Ledamöter: Sammankallande: Britt 
Starringer (413 00). Övr.: Ann-Charlotte 
Vanberg, Eva Sedig-Larsson, 
 
Tipspromenadgruppen 
Ansvarar för att tipspromenader planeras 
och arrangeras.  
Ledamöter: Sammankallande: Ann-
Charlott Vanberg. (413 60) Övr.: Micke 
Sandqvist Eva Sedig-Larsson, Mikael Lars-
son. 
 
Webmaster Beata Persson 410 74 
Husfar  Ivar Persson 412 27 
Husfru  Britt Sedig 412 27 
 
 

Vill du spela BOWLING i Töreboda?  
Vi spelar den 14 april kl 14.00 

Intresserad? 
Ring Eva Sedig-Larsson 303 98.  

MEDLEMSLÄGET 
Hittills i år har vi fått  
medlemsavgift från  

20 
Personer/hushåll 

Nu väntar vi på avgiften från 
dig! 

Du kan passa på att betala 
när du går  

tipspromenaden på söndag. 

Vi behöver dig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd föreningens verksam-
het genom att besöka Kafé 
Loket. En kopp kaffe med 
gott bröd eller en smörgås - 
varm eller kall.  
Du kan också beställa och 
köpa kaffebröd.  
På beställning gör Lotta  
omtalat goda smörgåstårtor. 
Vi säljer också glass, läsk 
och godis. 
Ett besök i Kafé Loket 
betyder mycket för vår 
ekonomi.  
Skall du ha fest. Hyr din 
lokal hos oss. Vi kan också 
ordna mat.   
Begär pris! 
 


