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• Renoverat och nästan klart…. 

• Kallelse till årsmöten i Gårdsjöbygdens Förening och 

Gårdsjö AIF 

• Gå husesyn i föreningens nyrenoverade lokaler 

• Tänd belysningen i elljusspåret själv 

 

NU ÖPPNAS 

DÖRREN  
TILL  

GÅRDSJÖBYGDENS NYA SAMLINGSLOKAL  

Det är ett stolt gäng av ideella ”byggnadsarbetare”; 
snickare målare, elektriker, rörmokare, inredare, 
fixare, städare som visar runt i de nya lokalerna i 
Gårdsjö. Tre av de Röda Husen har fått en upp-
snyggning och renovering. Nya fönster i fyra lä-
genheter och en sprillans nyrenoverad förenings-
gård har det också blivit då man byggt samman två 
lägenheter. Här finns kök, sammanträdesrum och 
en stor samlingslokal. Ja, allt som behövs för en 
levande samhällsförening. För kraften intresset och 
engagemanget det finns redan. Det kan man utläsa 
av resultatet av alla ansträngningar och allt arbete.  
Det är fint som snus i de nya lokalerna! 
- Vi har lagt ner över 3000 (!) ideella arbetstimmar 
för att komma så här långt, berättar en stolt och 
nöjd ordförande, Anders Persson. Många kvällar 
och många helger har spenderats för att Gårdsjö 
skall få sin samlingslokal. Till detta kommer också 
alla ”tanketimmar” som gått åt för planering, eko-
nomiska kalkyler, resor för inköp och allt annat 
grubbleri: hur skall vi lösa det? Hur skall vi få tag 
på det? Etc etc 

Ett bra avtal med kommunen har föreningen 
också fått - så framtiden ser ljus ut.  
Ja, säger Anders, men nu skall huset fyllas med 
aktiviteter  också. 
Men med tanke på den standard som är så kom-
mer det nog att bli kö för att få hålla till i Gård-
sjöbygdens nya Gårdsjöbygdens Hus. 
Föreningens ordförande har trots det fina arbets-
resultatet också en släng av dåligt samvete.  
- Vi har ju inte kallat till årsmöte som vi borde 
gjort, men vi vill bli färdiga först så vi har nå-
gonstans att hålla till med vårt årsmöte.  
Men nu är det som sagt klart med det mesta av 
den inre renoveringen. Nu återstår enbart ”finlir” 
inomhus och så nu när våren kommer är det dags 
att sätta spaden i jorden utomhus och snygga till 
med blommor och ny altan, och ny  och ny…. 
Idéerna tar aldrig slut. 
På nästa sida kan du läsa kallelsen till årsmötet i 
såväl Gårdsjöbygden Förening som Gårdsjö 
AIF. 

PG Staffan Starringer 
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Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

www.gardsjo.net 
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Styrelsen för  

Gårdsjöbygdens Förening  
kallar/inbjuder alla medlemmar och intresserade till  

ÅRSMÖTE 2012  
Söndagen den 11 mars klockan 16.00 

Lokal:  

Gårdsjöbygdens (NYA) Hus 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 
Förutom årsmötesförhandlingar kan du naturligtvis se dig omkring i föreningens 

nya lokaler. 
I anslutning till årsmötet har Du dessutom möjlighet att erlägga medlemsavgiften 

för 2012.  
Vi bjuder på något festligt! 

 
Hjärtligt välkomna! 

 
Styrelsen för Gårdsjöbygdens Förening 

KALLELSE   
årsmöte 

Härmed kallas medlemmar 
och intresserade till  
ordinarie årsmöte i 

GÅRDSJÖ AIF 
Söndag den 11 mars 

 
Årsmötet hålls i direkt anslutning till 

årsmötet med  
Gårdsjöbygdens Förening 

 
Lokal Gårdsjöbygdens Hus 

Välkommen! 

TÄND 
BELYSNINGEN 

I  
ELLJUS-
SPÅRET 

SJÄLV! 
 
Nu sätter kommunen upp 
ett tidrelä till belysningen 
i elljusspåret.  
Man tänder alltså belys-
ningen med en knapp-
tryckning vid starten.  
Sedan skall det lysa!. 
MEN tänk på att om du 
startar på något annat stäl-
le utmed spåret när belys-
ningen är tänd riskerar du 
att lamporna släcks innan 
du hunnit runt. vilket inte 
är så trevligt…. 

SÅ TÄND SJÄLV! 
 

Det är inte heller så 
dumt att vara försedd 

med ficklampa eller var-
för inte en pannlampa. 


