
Du tänker väl inte sitta   

hemma på midsommarafton? 

Alla är välkomna att fira MIDSOMMAR vid 
Gårdsjöbygdens Hus.  

 

Vi skall ha en midsommarstång att dansa runt. Tyvärr har vi inte 
lyckats få någon ”levande musik”, men vi får sjunga och dansa så 
gott det går. Så blir det lekar för barn och alla vuxna barn får också 
vara med.  

För festen på kvällen gäller: 
Du tar själv med dig det du vill äta och dricka.  

Vi kokar nypotatisen om du meddelar oss att du tänker komma.  
För 10 kronor per person får du nypotatis, kaffe och bulle. Dock 
måste Du anmäla att du kommer så vet vi hur mycket potatis vi 
skall koka.  
Blir det fint väder sitter vi vid långbord utomhus och skulle det mot 
förmodan bli regn så sitter vi inomhus.  

På kvällsfesten är naturligtvis alla barn  
i föräldrars sällskap välkomna! 

Fira midsommar i Gårdsjö! 
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MIDSOMMARFEST  
VID GÅRDSJÖBYGDENS HUS 

Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

starringer@telia.com   

Midsommar  
 

Torsdag 23 juni  17.00 
 

Vi samlas och plockar 
blommor  

 
Fredag 24 juni  

 
14.00  

Samling.   
Vi klär midsom-

marstången  
 

15.00 
Stången reses 

 

Dans runt  
Midsommarstången. 

 

Lekar 
 

Lotteri 
 

19.00 
Vi sätter oss till bords 
De som vill får dansa. 

 

Den som går sist från 
festen hissar flaggan och 

stänger grinden! 
 

Plats:  
GÅRDSJÖBYGDENS 

HUS 
Alla är  

Hjärtligt Välkomna! 
 

Kafé Loket  
är öppet 14.00 - 18.00 

I detta nummer bl. a: 
• Midsommar vid Gårdsjöbygdens Hus 
• Vandaler på gång igen! 
• Auktion 
• Hemsida; www.gardsjo.net 
• Gratis arbetskraft  
• Projekt Naturturism  

Vår hemsida  

www.gardsjo.net  
Webbmaster Beata Persson, 
vill ha bilder från Gårdsjö - så-
väl från äldre dagar som nutid. 
Har du bilder att låna ut - ring 
till Beata 410 74.  

 

På vår hemsida kan du bl. a an-
nonsera - där finns E-postadress 
till styrelsen m fl.  
Tipsa oss gärna om intressanta 
länkar!!! 
Har du en egen hemsida vi kan 
länka till?  
Vill du få ditt företag presente-
rat på hemsidan? 
Ring Staffan 413 00 

www.gardsjo.net  

Öppettider  
Gårdsjöbygdens 

Hus  

Kafé Loket 
Midsommarafton  

14.00 -  18.00 
 

Midsommardagen 
12.00 - 21.00 

 

Söndag  
12.00 - 20.00 

Vi säljer 
KLINGS  
GLASS 



24 juni 
Firar vi mid-
sommar 
Kom och var 

med DU  
också! 

24/6 

NATURTURISM 
Om föreningen tilldelas ansökta 
medel kommer vi att arrangera ett 
projekt med naturturism; älgsafari, 
bäversafari, skogsäventyr, guld-
vaskning mm  under juli – septem-
ber.  
Projektet kommer i så fall att skö-
tas av Rune Sjöström - numera 
under arbetsnamnet: 

Älg-Rune i Gårdsjö 

MIDSOMMARAFTON 

FREDAG 24 juni 

Samling  

14.00  

Midsommarstången 

reses  

15.00 

Fest 

19.00 

Gårdsjöbygdens Hus 
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Här följer nu den spännande fortsätt-
ning om  

BREDBAND 
I förra veckan var jag i kon-
takt med Carlberg & Son In-
formationsteknik AB rörande 
bredband till Gårdsjö. Svaren 
jag fick var något svävande, 
men jag kunde förstå att man 
nu söker bygglov.... 
Det framkom också att Tele 2 
kommer att bli ansvarig ope-
ratör. Priset för en anslutning 
blir 1495:- med en månadsav-
gift på 295:-. 
CSIT AB kommer att mäta 
upp vilka hushåll som kan ha 
en anslutning och markera 
dessa på en karta. Med denna 
karta som grund kommer Tele 
2 att sända ut erbjudandet om 
anslutning till berörda fastig-
heter/ägare. 
Fortsättning lär följa…. 

PG Staffan Starringer 

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

1            2           3 

SÅLD! 
AUKTION 

Nu har du chansen att bli av 
med  alla onödiga prylar och 

dessutom tjäna en slant.  
Lämna de saker du vill bli av 

med till oss! 
Vi tänker ställa till med en riktig  

sommarauktion vid  
Gårdsjöbygdens Hus 

!!!!!!!!!!!!!!! 
Dag för auktionen meddelas senare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ring till Britt eller Peter Edén  
410 19 alt. 070-360 46 67  
så får du  information om  

villkor mm. 
 

VANDALER  
på gång igen i Gårdsjö! 

Återigen är glasväggarna på 
väntkuren vid järnvägen sön-
derslagna.  
Det är så dumt och så  förb…. 
onödigt! Är det månne barns-
ligt oförstånd ligger bakom 
detta? Eller är det på rent jä-
velskap? 
Det är inte bra om detta får 
fortgå. 
Jag vill be alla att hålla ögo-
nen öppna efter vem eller vil-
ka det är, som ”roar sig” med 
att förstöra?  
All förstörelse och vandali-
sering i Gårdsjö  kommer i 
fortsättningen att polisan-
mälas. 

 
PG Staffan Starringer 

 

 
Får vi låna din 

cykel? 
En cykelutflykt i Gårdsjöbyg-
den är en härlig upplevelse.  

Vi skulle därför vilja ha några 
cyklar vid Gårdsjöbygdens 

Hus att hyra ut till besökande 
turister.  

Har du en eller flera att låna 
ut till oss?  

Ring Kafé Loket  
413 60 

 
 
 
 

KAFFEKALAS? 
FEST? 

eller behöver du 
HYRA LOKAL 

Du kan hyra lokal för möte eller fest 
i Gårdsjöbygdens Hus! 

 
Vi ordnar  förtäring om du vill det. 
Allt från kaffe med dopp till mat. 
  
Vi bakar bullar, tårtor mm. Du kan 
också beställa smörgåstårtor om du 
vill ha det. Genom samarbete med 
Restaurang Sexan kan vi också ordna 
mat. 
 
För oss är inget omöjligt att fixa - det 
tar bara lite längre tid. 
 

Ring och prata med Lotta 413 60 

FISKEKORT 
Vi säljer fiskekort till sjöarna 
Narven, Gårdsjön och 
Långtjärn i Kafé Loket.  
Barn upp till 16 år behöver 
inte fiskekort. 
 

BILJARD?! 
På andra våningen i Gårdsjö-
bygdens Hus står ett oanvänt 
biljardbord!!!!!!  
För 20 kr/tim kan du samla 
ihop ett gäng och spela.  

Bokning i Kafé Loket 
413 60 

 

BLI  
MEDLEM 

i  
Gårdsjöbyg-

dens  
Förening 

PG  
26 96 63-1 

BLI MEDLEM  
Gårdsjöbygdens  

Förening 
Postgiro 26 96 63-1 

50:- för ensamhushåll eller 
100:-/familj 


