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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@spray.se   

Från 1 oktober nya 
öppettider  

Kafé Loket 
 

Måndagar  stängt 
Tisdag - Söndag:  

16.00 -20.00 
 

Vi öppnar  naturligtvis  
när du bokar lokal 

eller  
förtäring 

 
Minigolfbanan  

öppen tills vidare. 
 

℡ 413 60 
Välkommen 

• Välkommen till Kräftfest i Gårdsjö 17/9 
• Nya öppettider i Kafé Loket 
• Kalle belönad 
• Möte om ridleder 19 september kl 19.00 
• Ingen torsdagsbastu? 

BLI  MEDLEM I 
Gårdsjöbygdens Förening 

PG 26 96 63-1 
50:- ensamhushåll 

100:-/familj 

www.gardsjo.net 

Vill du gå i cirkel och träffa 
andra glada Gårdsjöbor? 

 
 
 
 
 

             Har du förslag på ämne  
                  eller lust att delta 
                    i studiecirkel? 
                   Ring 413 00  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hedebyborna -  filmen och boken? 
Svarva i trä? 

Sy nytt - laga/ändra/handarbete?? 
Applikation? 

Data? 
Internet? 
Konst? 

Skogsvård/Naturvård? 
Släktforskning? 

Fotodokumentation om Gårdsjö? 
Skriva om Gårdsjö? 

Språk? 
Teater? 

Sångkör? 
?????? 
!!!!!!! 

Välkommen till  

KRÄFTKALAS  
Lördagen den 17 september  17.00 

Gårdsjöbygdens Hus 
Då har vi dukat upp med STORA och NYKOKTA  

VÄTTERNKRÄFTOR à 10:-/st.  
Tag med det du vill ha till kräftor ex: smör, ost, bröd och lämplig dryck etc. 

Äter du inte kräftor - ta med dig något att äta efter egen smak.  

Vi säljer korv med bröd för 10:-/st - senap och ketchup fritt 

Anmäl till Kafé Loket om du tänker komma – senast torsdag 15/9* 

Visst kommer Du?!  
Barn är välkomna i vuxens sällskap 

Demokratisk dans till högtalarmusik 
 

Hjärtligt välkomna! 
* Efteranmälan är möjlig 

Gårdsjö Kägelklubb 
KLUBBMÄSTERSKAP 

Lördag den 17 september klockan 14.00 
Gårdsjöbygdens Hus 

www.gardsjo.net  
Där kan du läsa om vår verk-
samhet, annonsera  mm. Där 
kan du också få kontakt med 
styrelsen  - om du är förb.... 
eller om det är något du und-
rar över. 
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Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

 
 
 
 

 
 

Tummen upp för 
Kalle Pousár som 
var snabb i både 
tanke och hand-
ling! 
 
Och så….. 

 
En liten tumme upp för alla er som 
slutat skräpa ner i Gårdsjö! 
 
 
 
 
 
 
 
 
En jädrans stor tumme ner för 
den som stulit nätrullen och trotto-
arprataren vid Gårdsjöbygdens Hus. 
Dålig stil! För att inte säga förb. 
tarvligt! 
Sådant hör inte hemma i Gårdsjö!  
 
 
 
 
 
Föreningen har köpt en minibuss. 
Bussen skall användas till älgsafari, 
men också då vi anordnar utflykter,  
shoppingresor etc.  
Kanske bioresor om ungdomarna på 
fritidsgården vill det.  
Bussen går ej att hyra eller låna för 
privat bruk.  
Styrelsen kommer fastställa regler 
vid kommande sammanträde.  
Förslaget till regler finns i Kafé 
Loket. 

 
TÅRTKALASET 

 
Det var roligt att se så många gäster  
vid Gårdsjöbygdens Hus på Tårt-
kalaset och Vevsvängen 
Men det saknades  ändå många 
Gårdsjöbor. Varför? Varför kom-
mer inte ni? 
Vi sålde ca 300 tårtbitar på ett par 
timmar! 
Ett jättejättestort tack till alla Er 
som hjälpt till, med att plocka blå-
bären, baka, garnerna tårtorna, ser-
vera, koka kaffe, diska, bygga hin-
derbana, bära bord och stolar. Allt 
fungerade perfekt!  
Utan ert arbete hade det inte gått 
alls! TACK! 
 
BREDBAND 
Inget nytt att rapporte-
ra.Fortsättning följer! 

PG Staffan Starringer 

Kägelklubben på 8:e plats 
Kägelklubben förlorade tyvärr 
matchen om 7:e pris mot Älgarås. 
Det var inte många poäng som 
sak-nades - men tävlingsnerverna 
höll inte. 

Nästa år - då vinner vi….igen 

 

 Kalle -  en hjälte! 
Kalle Pousár - en fjortonårig Gårdsjökille - har genom snabbtänkt och 
rådigt ingripande minskat brännskadorna på en kamrat när kamratens 
kläder tog eld.  
Kalle tog honom helt enkelt i hampan och bar ner honom i sjön och 
släckte på så sätt elden i kläderna samtidigt som brännskadorna kyldes 
ner. 

Detta tycker vi är starkt och föredömligt gjort!  
 

Därför har  
Mellansjö Försäkringsbolag,  

Föreningssparbanken,  
Gårdsjöbygdens Förening 

Gårdsjö Pensionärs - och Kamratförening 
Gårdsjö AIF samt  

Gårdsjö Kägelklubb  
 beslutat att  tillsammans ge Kalle ett bidrag till en cykel. 

 
Kalle fick sin belöning i samband med Tårtkalaset i Gårdsjö 

BASTUBADARE 
Då ingen badar bastu på torsdagar 
kommer vi i fortsättningen att ha 
bastun öppen endast på freda-
gar. Det är onödigt att värma upp 
bastun när ingen kommer.  
 

Följ med Rune  
på Älgsafari! 

Just nu ”högsäsong”  
Specialpris för  
Medlemmar:  
25:-/person. 

Övriga Gårdsjöbor 
50:-/pers. 

Min. 2 pers. 
Boka i  

Kafé Loket 
413 60 

www.gardsjo.net 

 
 

MEDLEMSLÄGET 
 

Just nu 

64 hushåll  

141 personer 
Men vi kan bli flera.  

Bli medlem  
du också! 

Nu startar arbetet med att skapa 
ridleder i bygden.  

Var med från början 
Möte Högsåsen måndag 19 sept kl. 19.00 

 
Ridturismen är växande i Sverige.  
Ridleden Skagern runt är ett exempel på det.  
Nu har vi i vår bygd fått möjligheten att vara med och skapa 
Ridleder Tiveden.  
Under ett års tid har förarbete gjorts i projektet ”Hållbara Ti-
vedsbygder”. Det projektet avslutas till sommaren 2006 och då 
är det tänkt att ett fullt utbyggt ridledssystem skall finnas i Tive-
den. Leder skall finnas från Finnerödja ned utmed Undens strand 
till Tived och Ösjönäs samt runt Högsåsen och i Gårdsjöbygden. 
Självklart dyker det upp en stor mängd frågor - hur skall det or-
ganiseras, vilken prisnivå skall det vara, vilken service skall er-
bjudas, hur har vi det med övernattningsmöjligheter, hur skall vi 
ta hand om besökarnas hästar. 
Andra frågor är – vilka resurser har vi ? Vilka är intresserade att 
vara med ? Vad kan och bör vi utveckla ? 
En sak är väl tämligen klar – Ridleder Tiveden är en stor möjlig-
het för vår bygd och en stor utmaning. 
Är du intresserad är du hjärtligt välkommen till  
Högsåsen för ett par timmars samtal och kreativ diskussion. 

* 
Har du frågor etc, kontakta:  
Ulf Sandberg 0506-302 80,  

e-post: admin@langstrom-sandberg.com 
 

 
 

 Lördag 17/9  

14.00 

Klubbmästerskap i 

Kägelklubben 

17.00 

Kräftfest 

Gårdsjöbygdens Hus 

Måndag 19/9  

19.00 Högsåsen 

Möte om Ridleder 

 

Detta blad utdelas i samtliga brevlådor i Gårdsjöbygden 


