
Tisdagen 3 maj kl 19.00  
är alla Gårdsjöbor väl-
komna till möte om 
framtiden för Gårdsjö-
bygdens Hus.  
Då kommer den socialdemokra-
tiska fullmäktigegruppen till 
Gårdsjö för att höra vad vi vill. 

Då är det bra om alla intresse-
rade och engagerade Gårdsjö-
bor ställer upp. 
Styrelsens utgångspunkt är att 
en försäljning av fastigheten 
inte är möjlig, 
Det löfte vi fick av förre kom-
munalrådet Leif Palmdahl att 
föreningen skall få vara kvar i 

huset gäller för vår del. Frågan 
är om alla i fullmäktige delar 
den uppfattningen? Det återstår 
att se -  
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 MINIGOLF 

1 maj klockan 12.00  
Säsongspremiär av vår 
nyrenoverade minigolf-
bana. 
Kom och prova. Alla som löst 
medlemskap för 2005 får en gra-
tisrunda. 
Passa på att bli medlem så får du 
också en gratisrunda. Erbjudandet 
gäller endast under maj månad. 
Medlemskapet kostar 50 kronor 
för ensamhushåll och 100 kro-
nor per familj.  

Berätta gärna för arbetskamrater, 
vänner och släktingar om vår 
minigolf och Kafé Loket.  
Vi hoppas att sommaren skall bli 
varm och skön och framförallt 
ge många gäster och besökare 
till Gårdsjöbygdens Hus 

MÖTE OM FRAMTIDEN FÖR 
GÅRDSJÖBYGDENS HUS  

Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

starringer@telia.com   

STYRELSEN 
Du vet väl om att alla 
medlemmar har rätt att 
delta med yttrande och 

förslagsrätt vid styrelsens 
sammanträden? 

Ordinarie sammanträden 
med styrelsen äger rum: 

 
Lördag 21 maj kl. 14.00 
Lördag 4 juni kl. 14.00 

 
Plats:  

GÅRDSJÖBYGDENS 
HUS 

Välkommen! 

I detta nummer bl. a: 
• Gårdsjöbygdens Hus 
• Premiär MINIGOLF 
• Loppis  4 juni 
• Gudstjänst 5 maj 
• Gratis arbetskraft  
• Sponsorer sökes  mm  

BLI MEDLEM i Gårdsjöbygdens Förening 
Postgiro 26 96 63-1 

LOPPIS 
Nu har du chansen att bli 

av med allt du röjt ut i 
samband med  årets  

vårstädning.  
LOPPIS  

vid  
Gårdsjöbygdens Hus 

Lördag  4 juni  
10 till 17. 

För 50 kronor får du en 
plats samt kaffe och 

smörgås.  
Ring till  

Britt eller Peter Edén 
410 19 och boka plats 

 
Sälj, köp och fynda 

TISDAGDEN 3 MAJ  

KL 19.00 

Välkomna! 

Foto Jan Ek 

Foto Jan Ek 



NU…….  
Den 30 april 
HISSAR VI 
FLAGGAN 

 

NYHETER 
1.  Nya Cafémöbler . 
2. Loppisen är nedlagd.  
I stället har vi inrett rummet till ett 
sammanträdesrum, som också kan 
användas då det är många gäster i 
Kafé Loket. 
3. Utomhusmöbler.  
Vi lyckades komma över 30 stolar 
och sex bord till vår utomhusser-
vering. 
4. Grillplats. I stället för sandlåda. 
Tyvärr måste vi stänga sandlådan. 
Vi vågar inte ta risken att barn blir 
sjuka.  
5. Grus på gården 
6. Utökat sortiment av godis  
7. Smörgåskyl . 
 

 

1 maj 12.00  

Premiär MINIGOLF 

* 

3 maj 19.00  

Möte om 

Gårdsjöbygdens Hus 

* 

5 maj 14.00  

Gudstjänst 

* 

4 juni 10-17 

Loppis 
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Efterlysning 
Vår Glassgubbe för 

Klings Glass  
är på rymmen.  

Bara foten är kvar.  
Har du sett Gubben  

eller vet du vart den gått 
Ring 413 00 

Den som kan lämna såda-
na upplysningar att  

Gubben kommer tillbaka 
får en glass, som tack för 

hjälpen. 

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

GRATIS  
ARBETSKRAFT SÖKES 
Vi söker frivilliga som kan 

hjälpa till i sommar. 
 

Vi behöver hjälp i Kafé Loket! 
Har du tid och lust att jobba då och då 
i Kafé Loket eller ge oss en hjälpande 
hand på annat sätt vid Gårdsjöbygdens 
Hus? Du behöver inte binda dig för ett 
visst antal timmar - vi vill bara veta 
vilka vi kan ringa till och be om hjälp.  
Vill du skänka lite fritid - ring till Staf-
fan eller Britt 413 00 och anmäl ditt 
intresse och vad du helst vill och kan 
göra.  
Vi behöver många hjälpande händer.  

Gårdsjöbo - Ring! 

Utveckling av  
Gårdsjöbygden 

Alla skall nu ha fått  
”Idéer om  

Möjligheter och Utveckling i  
Gårdsjöbygden”.  

Om du har synpunkter och/
eller idéer så kom på vårt sty-
relsemöte och häv upp din 
röst. Självklart har du också 
rätt att vara med och påver-
ka. Ju flera vi är som har 
synpunkter och hjälper till i 
arbetet desto bättre är det.  
Så hör av Dig eller kom på 
styrelsemöte och säg din 
mening. 

FRILUFTSGUDSTJÄNST 
5 maj klockan 14.00  
Kyrkoherde KG Arvidsson 

Gårdsjöbygdens Hus 
Kaffeservering  

                                  Välkomna!                                   
Gårdsjöbygdens förening                                                                              Hova församling 

 

HYRESTAXOR 
Styrelsen har tillsatt en arbets-
grupp som skall komma med 
förslag på nya hyrestaxor för 
våra lokaler i Gårdsjöbygdens 
Hus.  
Utgångspunkten är att det skall 
vara billigast för medlemmar. 
Frågan kommer att behandlas 
vid styrelsens sammanträde den 
21 maj.  
Du vet väl att du kan hyra lokal 
för möten eller fest.  
Ring 413 60 och tala med Lotta. 
Du kan också beställa förtäring! 
Allt från kaffe med dopp till 
grädd – eller smörgåstårta. 

 

ARBETSPLAN 
På vår anslagstavla i  foajén till 
Gårdsjöbygdens Hus kan du ta 
del av styrelsens arbetsplan vad 
gäller upprustning av Gårdsjö-
bygdens Hus. Här kan du läsa 
om vad vi planerar och/eller 
skulle vilja om vi hade pengar. 

 

HEMSIDAN 
Vår hemsida på internet är för 
tillfället stängd. Vi jobbar på att 
få den aktuell.  
Har du Gårdsjöbilder att låna 
oss? Vi behöver bilder- nya som 
gamla - till vår hemsida. 
Ring Staffan 413 00. 

Vi säljer 
KLINGS  
GLASS 

Vi söker  
SPONSORER 

Vi inbjuder privatpersoner före-
tag, föreningar; alla som vill ge 
oss ett bidrag till vår minigolfba-
na. Den är nu, lagad, målad och 
uppfräschad på alla sätt. Dessut-
om har vi också ordnat till under-
laget. Vi skulle nu vilja lägga 
plattor vid utslagsplatsen. Några 
Gårdsjöbor har anmält att de vill 
bidra med en slant så att vi kan 
köpa plattorna. Kan du också bi-
dra är vi tacksamma. Ring vår 
kassör Eva Sedig 303 98 så kom-
mer ett inbetalningskort. 
Du kan också lämna ditt bidrag i 

Kafé Loket. 
Tack för ditt bidrag! 

BLI MEDLEM  
Gårdsjöbygdens  

Förening 
Postgiro 26 96 63-1 

50:- för ensamhushåll eller 100:-/familj 


