
Midsommarafton 
Gårdsjöbygdens Hus 

13.00 
Alla hjälps åt med att klä stången 

Alla barn – stora som små är välkomna att delta. 
Dans kring midsommarstången. 

 
 

Slå i spik -  minsta antal slag vinner  
Hästskokastning  mm (?) 

 
Lekar och tävlingar! 

Pris till alla deltagande barn! 
 

           Ponnyridning 
           Lotterier 

 

18.00 
Vi bänkar oss för midsommarfest - om vädret tillåter utomhus 

(Var och en tar med vad den vill äta.) 
Potatis finns färdigkokt. 

Förhandsanmälan på tfn 413 60 senast den ons. 20/6 
Pris: 

25 kr för potatis, kaffe och kaka 
                      15 kr för kaffe och kaka 

 

                      Välkommen till en riktig familjefest! 
                             Gårdsjöbygdens Förening 

Nr 3- 2007 
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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@telia.com  

I detta nummer bl. a: 
• Hur skall vi ha det i framtiden? 
• Midsommarfirande vid Gårdsjöbygdens Hus 
• Åter det här med katter som ”ingen äger” 
• Skördefest i år igen 
• Nya öppettider i Kafé Loket 
• Hjälp! 

 Kafé Loket 
Ta en kopp kaffe och koppla av i Kafé Loket eller 

i trädgården vid Gårdsjöbygdens Hus.  
Om du vill att Kafé Loket skall finnas kvar då är 

det bra om du gästar kaféet då och då. 
I Kafé Loket kan du beställa smörgåsar,  

smörgåstårtor, tårtor mm.  
* 

Bra att veta: om du skulle få oväntat besök: 
vi säljer kaffebröd - 

om du inte vill baka själv förstås! 
I Kafé Loket kan du läsa 
MARIESTADS TIDNING 

och köpa  
GLASS - LÄSK - GODIS  

Öppettider 
 

Kafé Loket 
 

TISDAG – FREDAG 
13:00 – 19:30 

LÖRDAG 
13:00 – 17:00 

SÖNDAG 
11:00 – 17:00 

    Måndag stängt               
 

Efter överenskommelse öppnar  
vi gärna andra tider.  



MEDLEMSLÄGET 
Hittills i år har  

79 
hushåll betalat  
medlemsavgift 

Vi saknar avgift från 

16 
 medlemmar från 2006 som 

fått påminnelse om sin avgift 
Vem blir den 100:e  

medlemmen.? 
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Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

Bli MEDLEM 
50:- för ensamhushåll 

eller 100:-/familj. 
Medlemskort säljes i  

Kafé Loket TIPSPROMENAD 
Söndagar 11.00 - 14.00 

Start och mål  vid  
Gårdsjöbygdens Hus  

Kafé Loket www.gardsjo.net 

Vi behöver... 
frivilliga till Kafé Loket  i sommar 
framförallt under Lottas  semester  

veckorna 29-32.  
Kan du ställa upp några timmar ibland är detta 

mycket välkommet! 
Ring Eva Sedig-Larsson 303 98 

KÄGELSPEL 
Gårdsjö Kägelklubb träning 

Söndagar kl 14.00 samt 
Onsdagar kl 18.00  

Kägelbanan vid Gårdsjöbygdens Hus 
Vi välkomnar nya spelare -  

är du intresserad eller  nyfiken?  
Kom och prova på! 

 
Gårdsjö Kägelklubb 

I Kafé Loket  kan du köpa  
FISKEKORT till 

Narven, Gårdsjön, Långtjärn  
samt från och med i år också till: 

UNDEN 

Vi har åter igen problem 
med katter som tycks 

sakna ägare.  
Ta hand om din katt! 
Mata inga katter om du 
inte är beredd att ta hand 
om den! Du gör både 
katten och dig själv en 
otjänst - även om det 
sker med bästa välvilja. 

Vem saknar  
en flerfärgad katt?  

Den är svart och orange 
med vit haklapp, vita tas-
sar och vitt runt nosen.  

Svansen är till största de-
len svart. 

UPPHITTAT 

Plusgiro 26 96 63-1 

PROBLEM 

BLICKA FRAMÅT OCH UPPÅT!  
Eller? 

Vi står nu inför ett viktigt avgörande. Vilken 
eller vilka vägar skall föreningen välja för att 
utveckla verksamheterna och utveckla Gård-
sjö? Innan sommaren är slut måste vi ha fattat 
en rad avgörande beslut.  
Det grundläggande för oss är att vi har en ut-
gångspunkt för alla våra verksamheter i Gårdsjö-
bygdens Hus, men för att kunna ha huset kvar är 
det nödvändigt att utveckla verksamheter och 
finna nya sådana. Kort sagt vi är tvingade att fin-
na nya former för att lösa ekonomin för Gårdsjö-
bygdens Hus.  
Verksamheten i Kafé Loket inkl. lönekostnaden 
för personal ”klarar sig själv”. Genom minigolf,  
Bed&Breakfast, övrig uthyrning samt andra ar-
rangemang inklusive ett stort antal ideella arbets-
timmar - inte minst i Kafé Loket - klarar vi att 
driva verksamheterna och samtidigt ansvara för 
och sköta hus och trädgård. Men vi har inte de 
ekonomiska förutsättningarna att köpa huset och 
sedan klara av att betala kostnaden för driften. (El 
och olja) 
Det finns möjliga lösningar för att öka intäkterna 
och skaffa oss förutsättningar att äga och driva 
fastigheten. Men då fordras det att vi utvecklar 
verksamheter och till en början också att vi söker 
och beviljas bidrag för att starta olika projekt. 
Kommunledningen är välvilligt inställd, likaså 
Västra Götalandsregionen till att vi söker bidrag. 
Med ”draghjälp” från dem är våra förutsättningar 
goda ett beviljas bidrag; från LEADER och då 
landsbygdsutveckling med betoning på utveck-
ling inklusive turism. 

Styrelsen har vid sitt senaste sammanträde dis-
kuterat detta och kommit fram till en hel del 
verksamhetsidéer. Säkert har du också en hel 
del tankar och idéer. Hör av dig - allt vi kom-
mer fram till  kommer att ligga till grund för 
ansökan om medel. 
 

Det kan vara inom följande områden: 
Social omtanke  
Social service 
Social utveckling 
Lokal ekonomi/Lokal service/Lokal marknad 
Företag och företagsutveckling 
Nyföretagande 
Turism 
Natur upplevelser 
Naturguidning 
Kultur 
Kulturhistoria 
Upplevelser av olika slag 
Arrangemang av olika slag 
Lokala produkter 
Öka kontakterna storstad - glesbygd 
Integration 
Lägerverksamhet 
Konferensverksamhet 
Kontakt och samarb. med utbildningsinstitut 
 

Huvudfrågan är om vi vill utveckla Gårdsjö 
och Gårdsjöbygden? En del kanske är nöjda 
ändå. Men vi måste trots allt tänka framåt. Vem 
vill köpa ett hus här? Vem vill bo i Gårdsjö i 
framtiden?  
Skall Gårdsjö dö sotdöden? Om vi inte bryr oss 
- vem skall då göra det? 
 

PG Staffan Starringer 

SKÖRDEFESTEN 2007 
I år skall vi banne mig visa att vi kan vi ock-
så. Gårdsjö och Gårdsjöbygden har varit 
osynlig under de senaste skördefesterna i 
Skaraborg. 
Nu har vi chansen! 
Årets Skördefest äger rum 21-23 september. 
Gårdsjöbygdens Hus kommer att vara öppet  
för alla som vill vara med. 
Låt oss nu visa vad vi kan i Gårdsjöbygden. 
Du som odlar blommor, kokar saft, sylt, mar-
melad, gelé, snickrar, syr, stickar, tovar, virkar, 
målar skall vara med. Har du plantor, ägg, 
höns, grisar, får kalkoner, gäss eller svamp att 
sälja? Kom med! Nu skall vi visa att det finns 
kraft i Gårdsjöbygdsborna! 
Ring och berätta vad du vill delta med och vad 
du behöver! Ring Britt Edén 410 19 och an-
mäl dig. 


