
Dags för medlemsavgift 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 postgirokonto 
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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

S.starringer@spray.se  

I detta nummer bl. a: 
• Bastuaggregat 
• Dags igen att betala medlemsavgiften 
• Aktiviteter 
• Tipspromenad 
• Ny kopiator mm 
•  

Postgiro 26 96 63-1 

Glad påsk 
Alla 

Gårdsjöbor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla vuxna eller barn som kommer till 
Kafé Loket  utklädda till påskkärringar 

bjuds på en glass! 
 

Skulle du få oväntat besök i påsk? 
Då kan du köpa kaffebröd i  

Kafé Loket ? 

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 Anders Persson 
  410 74 
Kassör  Eva Sedig 
  30398   
Ord. Ledamot Rosa Gustawsson 
 
Suppleanter Rune Sjöström 
  Mikael Larsson  
  Emma Pousár 
Webmaster Beata Persson 
Inredningsråd Britt Edén 
  Britt Sedig 
  Britt Starringer 
  Sandra Wanberg 
Husfar  Ivar Persson 
Husfru  Britt Sedig 
Programråd Eva Sedig 
  Anders Persson 
Kafé Loket Ann-Charlott Wanberg 
Reparationer/Underhåll 
  Holger Zackrisson 
  Ivar Persson 
 
Fritidsgården Anna Johansson  
  Terese Friberg 41051 

 
Bokning av lokal eller beställning av för-

täring - Ring 413 60 

NYTT BASTUAGGREGAT 
Bastun har försetts med ett nytt aggregat.  

Kom och prova!  
Öppet: 
Fredagar 16-17.30  damer. 17.30 - 21 herrar. 
( Långfredag stängt. Öppet Skärtorsdag i stället) 
Vill du basta på torsdagar i stället ringer du se-
nast onsdag till Lotta eller Sandra på Kafé Loket 
så sätter de på bastun så att den är varm när du 
kommer. 
Avgift: 10:- för medlemmar. Icke medlem 30:- 

Välkomna! 

Fest? 
Boka och hyr lokal Gårdsjöbygdens Hus 

* 
Vi fixar det mesta efter dina önskemål 

Går du med din hund över gården vid Gårdsjöbygdens Hus?  
Snälla - ta upp det hunden lämnar efter sig!  

Vi hittar och plockar många högar nu när snön smälter. 
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Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

BLI MEDLEM  
Gårdsjöbygdens  

Förening 
Postgiro 26 96 63-1 

50:- för ensamhushåll 
eller  

100:-/familj 

TIPSPROMENADER 
Söndagar 

Start den 16/4 kl 11.00-14.00 
Start och mål  vid  

Gårdsjöbygdens Hus - Kafé Loket 
Priser! 

Kafé Loket 
erbjuder: 

Kaffe o Påskbakelse  
15:- 

Öppet: tisdag- Fredag 16–20 
lördag o söndag 10-16 

 

Rapport från   
BREDBANDS-
FRONTEN… 

  
Gårdsjö: Där kommer 
bredband att erbjudas 
via telefonjacket, så 
kallad ADSL lösning. 
Utskick till berörda 
hushåll kommer att 
ske med start 10 april. 
Erbjudande går ut till 
de teleabonnenter, 
som är anslutna till 
telestationen i Gård-
sjö. 
Operatör 
Operatör i bredbands-
nätet är Tele2. Det är 
Tele2, som kommer 
att erbjuda dig som 
finns inom täcknings-
området anslutning till 
nätet. 
Nätet är operatörsobe-
roende. Ambitionen är 
därför att försöka kny-
ta fler operatörer till 
nätet. 
 
Källa:  
www.vadsbonet.se 

KLARLÄGGANDE  
och  

PÅMINNELSE 
 

Grannsamverkan mot Brott 
Om någon trodde att Grannsamverkan mot 

Brott gick ut på att vi skulle bevaka  
varandra  och våra grannar  
SÅ ÄR DET FEL.  

Syftet är att vi skall hjälpas åt att hålla ett 
öga på våra grannars egendom när de inte 
är hemma. 
Styrelsen fick uppdrag av medlemsmötet att 
undersöka intresset. Hittills har det varit 
väldigt lågt. Vi har inte fått in många anmäl-
ningar. Vill Du vara med? Ring till Kafé 
Loket 413 60 och meddela ditt intresse.  

PÅ GÅNG: 
 30/4 Valborg elden vid Vallsjön 

Vi ordnar med resa till elden för dem som inte kan ta sig 
dit på annat sätt. Efter det att elden har falnat åker vi 
hem och dricker kaffe med äppelpaj i kaféet. Anmälan 
görs på Kafé Loket för dem som vill ha hjälp med resan. 

 3/5 Gullspångs kommun                                             
Offentligt möte 

 25/5 Kristi Himmelsfärdsdag                                    
Hova Församling Friluftsgudstjänst.                            
Tid meddelas senare. 

 Vårfest 27/5 eller 3/6 
Vi inviger grillen med en trubadurafton, trubadurens 
namn är Björn Larsson. Han kommer att uppträda i 
cirka en timme. Vi serverar grillat med potatisgratäng/
potatissallad till ett pris av 75–100 kr per person 

 Midsommarfest 23/6 
Festen börjar med att vi klär midsommarstången, sedan 
dansar vi kring den. Andra aktiviteter är prova på rid-
ning för stora och små i samarbete med Gullhov, och 
senare på kvällen är det dukat för fest. Vi kokar potatis, 
i övrigt tar var och en med sig vad den vill äta och 
dricka. Anmälan sker på kaféet. 
Vi kan ordna med sill och potatis till den som så önskar. 
Mot en kostnad förstås. 

 Vevsvängen (datum ej faställt) 
Vi har det stora tårtkalaset som vanligt denna dag 

 Kräftfesten 19/8 
Vi serverar kräftor/varmkorv. I övrigt tar var och en 
med sig vad de vill ha. 

 Skördefesten 
Är under diskussion. Vi återkommer med info. 

. Skogsvandringar med ungdomar skall genomföras av 
Rune och Anders. 

Ytterligare arrangemang kommer att arrangeras. Se 
anslag vid Gårdsjöbygdens Hus eller på våra ”pratare” 

VI SÖKER 
GRATIS ARBETSKRAFT????….. 

Kan Du ställa upp och jobba i Kafé Loket under 
Lottas semester: v 28-31 
Ju flera frivilliga vi kan få desto mindre tid behöver 
var och en göra.  
Ring till Eva Sedig 303 98 eller prata med Lotta på 
Kafé Loket. 

Restaurang SEXAN i Bahult  
erbjuder 

HELGMENY 
Långfredag 11.00 - 18.00 

* 
Laxtoast  

Schnitsel med choronsås 
Kaffe och måltidsdryck 

105:- pp 
* 

Välkomna! 
Annica  

www.gardsjo.net 

HÖGSÅSEN 
Information om och vad som sker på  

Högsåsen hittar du på  
www.hogsasen.se 

KOPIATOR 
Behöver du kopiera?  

Vi har skaffat en kopiator som fungerar 
bättre än de vi hade.  

Bed&Breakfast 
Rummet är nu tapetserat och nymålat 

Glad Påsk 

G.P.K.F. Möte den 22/4 kl 
15.00 i Missionshuset! 


