
Onsdag den 4  
oktober är det 

KANELBULLENS 
DAG 

 
Då har flickorna i Kafé Loket  
bullat upp med kanelbullar. 

Välkommen! 

G
Å
R

D
S
J
Ö
B

Ô
G
D
A
 i
 s
n
a
b
b
fo
rm
a
t 

W
W
W
.
G
A
R
D
S
J
O
.
N
E
T
 

Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

S.starringer@spray.se  

• Skördefest i Gårdsjö 7/10 
• Beställ Smörgåstårtor och andra bakverk 
• Välkommen Solveig! 
• Bredbandet igen….. 
• Julbord — redan? 
• Slut på tipspromenaderna –Tack för i år! 
• Grattis till Högsåsen! 

 

Kan vi få påminna om 
Medlemsavgiften? 
Vi saknar några medlemmar!  

Många har nu betalat sin medlemsavgift för 2006, men 
vi saknar några ”gamla” medlemmar. Jag hoppas att du 
som inte betalat in medlemsavgiften fortfarande vill 
vara medlem i Gårdsjöbygdens Förening. Är du osäker 
om du betalat din avgift för i år kan du ringa till vår 
kassör Eva Sedig-Larsson 303 98 — hon har koll på 
vilka som betalat. Avgiften för 2006 är: 50:- för ensam-
hushåll eller 100:-/familj 
Har du betalat avgiften men inte fått ditt medlemskort?  
Ring till kassören Eva Sedig-Larsson 303 98 så hjälper 
hon dig. 
 

Du kan betala in avgiften på vårt 
postgirokonto 26 96 63-1 
eller direkt i Kafé Loket. 

Tack! 

 
Tipspromenaderna 

är slut för i år. 
Vi återkommer  till våren då vägar-
na är promenadvänliga igen, 

Tack alla ni  som deltagit! 
 

 

Vi har fått ett gym  
som nu står i ett av omklädningsrummen i Gårdsjöbyg-
dens Hus. Så snart vi har lyckats plocka ihop det på rätt 
sätt och fått det att fungera kommer vi att meddela det-
ta.  Du kan också ringa till Kafé Loket så får du besked. 
Styrelsen kommer att besluta om ev. avgift för att nyttja 
gymmet. 
 
 
PS 
Vi har ett solarium också! 

J U L B O R D 
10 december klockan 17.00 
Missa inte årets julbord i Gårdsjöbygdens Hus. 

Som vanligt kommer all mat från Restaurang Sexan. 
Boka redan nu! 

Ring Kafé Loket och boka din plats. 
PS Det blir säkert en och annan överraskning också….. 

 
Programrådet 

Stöd 

Ridklubben Gullhov  
Köp/Beställ BINGOLOTTER 

Säljes i Kafé Loket! 
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Nästa sammanträde med styrelsen för 
Gårdsjöbygdens Förening 
29 oktober klockan 14.00  
i Gårdsjöbygdens Hus. 

Alla med- lemmar är 
välkom- na!  

Skördefest i Gårdsjö 7/10 
Britt och Peter Edén säljer - från egen trädgård - perenn-
plantor som du kan plantera i höst. Passa på att köpa plan-
tor hemma hos Britt och Peter på Skolgatan lördagen den 
7 oktober mellan klockan 11.00 och 15.00. Köper du 
plantor för 100:- så bjuder de på kaffe och kaka i Kafé 
Loket! 
         Vad sägs om? 
Gulpion              Vit viol 
Daglilja              Kokandblomma 
Rams                 Fingerborgsblomma (flerårig) 
Vårkrage           Silverax 
Näva                  Mariaklocka 
Flox                   Hjärtklocka 
Zebragräs          Jättekrissla 
Mont Bretsia      Björnsvans 
Spirstånd           Höstöga 
Hästanemon      Mossflox 
Jordgubbsplantor: ”Sengana” 

 

Välkomna! 
Britt och Peter 
�410 19 
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Vill du vara med och 
göra Gårdsjöbôgda? 
Vi behöver en grupp 
som gör vår tidning! 
Är du intresserad? 

Hör av dig 
Ring  

413 00! 
Staffan 

www.gardsjo.net 

Med detta blad får 
du också informa-
tion från 
Studieförbundet 
Vuxenskolan i 
Vadsbo.  
Är du intresserad 
av någon utbild-
ning? 
RING SV Vadsbo. 
I bästa fall kan vi 
ha cirklarna i 
Gårdsjöbygdens 
Hus.  

Symöte för 
alla som vill!! 
Tisdagar 18 - 20 i 

^ty° _É~xàA^ty° _É~xàA^ty° _É~xàA^ty° _É~xàA 
Välkomna! 

SÖKES 
 Vi söker personer som 

vill arbeta med  
MARKNADSFÖRING 

av  
Gårdsjöbygden 
Har du idéer? 

Ring Staffan 413 00 
eller  

Anders 410 74 

Förtroendevalda 
Gårdsjöbygdens Förening 
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Bokning av lokaler eller beställningar 

av förtäring 413 60 
                              

 

Lotta,          
Sandra, 

Anne-Marie   
i Kafé Loket hälsar: 

Du har väl inte missat att du kan be-
ställa SMÖRGÅSTÅRTOR och and-

ra bakverk hos oss i Kafé Loket? 
Vi bakar matbröd, kaffebröd, gör 

tårtor och smörgåstårtor.  
Kom till oss och beställ.  

Vi gör också  
smörgåsar  på beställning. 

Vi lovar att göra allt för att du skall 
bli nöjd! 

Välkommen med din beställning! 
Lotta, Sandra, Anne-Marie 

Nytt ansikte! 
Ny medarbetare till föreningen.  

Solveig Dagobert kommer att arbeta som vaktmästare och 
allt-i-allo tillsammans med Fredrik. 
Vi hälsar Solveig välkommen och hoppas att hon kommer att 
trivas hos oss. 

”Det här känns hedrande ! 
Centrum för biologisk mångfald på Statens Lantbruksuniversitet 
har tagit med Högsåsen på sitt program för 2006 års Mångfaldskon-
ferens ! 
Det känns både smickrande och hedrande – och stort … 
Konferensen som avhålls 28 – 29 september på Billingen i Skövde ar-
rangeras av CBM/Statens lantbruksuniversitet tillsammans med Uppsala 
Universitet och Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Väst-
ra Götaland, Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva och Swed Bio. 
Första dagen finns tre olika platser för konferensdeltagarna att välja på 
för att åka på exkursion. 
Kinnekulle är en, Tidan och öringbeståndet en annan och Högsåsen ett 
tredje alternativ. 
Vi är väldigt, väldigt glada i föreningen att den form av lokal förvaltning 
vi har av Högsåsen och som sker i så bra samarbete med Gullspångs 
kommun samt med stöd av så många, bl.a. privata markägare och 
Skogsstyrelsen, uppmärksammas på detta sätt. 
Att vara ett gott exempel är ju självklart bland det roligaste och finaste 
man kan vara ! 

text: Ulf Sandberg” 

Vi gratulerar Högsåsen-föreningen! 
Artikeln är hämtad från Högsåsens hemsida: 

www.hogsasen.se  

BREDBANDET IGEN 
 

Har du ringt TELE 2 för att beställa bredband och blivit ne-
kad? Det stämmer inte att det är ”fullt”. Om du vill beställa 
bredband ring till mig så skall jag kontakta TELE2 

 
Staffan Starringer 

Plantor från 20 kr  

Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 




