
 

Luciakaffe  

 
Vi firar Lucia den 13 december klockan 18.30 i Gårdsjöbygdens Hus 

                             
Kaffe med lussebröd och pepparkaka 

 
Välkomna! 
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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@telia.com s.starringer@telia.com s.starringer@telia.com s.starringer@telia.com     

I detta nummer bl. a:I detta nummer bl. a:I detta nummer bl. a:I detta nummer bl. a:    
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              Vi dukar upp årets 

   JULBORD 

 

Söndagen den 2 december 2007 
Klockan 14.00 

i Gårdsjöbygdens Hus 
 

Anmälan senast den 21 november till  
Britt Sedig/Ivar Persson tfn 412 27 

Anmälan är bindande! 
Pris 190:- per person  

inkl. dryck, kaffe och pepparkaka 
Barnpriset är 10:-/år upp till 15 år       
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                                  Du får  ta med dig egen dryck till sillen om du vill……….. 

 

 

 

Styrelsen för 

                    Gårdsjöbygdens Förening 



Bli MEDLEM  
50:- för ensamhushåll eller 100:-/familj. 

MEDLEMS- 
LÄGET 

Hittills i år har  

91 
Hushåll= 

197 personer 
betalat  

medlemsavgift 
 

Sida 2 

ÅRGÅNG 3 /NR  5–  2007 

Delas ut till  

 hushåll i  
Gårdsjöbygden 

www.gardsjo.net Plusgiro 26 96 63-1 

NYINFLYTTAD i  
 

BÔGDA!? 
 

 
 
Vi har fått flera nya grannar i Gårdsjö. Vi hälsar 
er alla hjärtligt välkomna till vår bôgd! Vi hoppas 
att ni skall trivas både med bôgda och med alla  
nya grannar. 
Bli gärna medlem i Gårdsjöbygdens Förening . 
Det kostar 100:-/år för familj och 50:- för ensam-
hushåll.  
Ta tillfället i akt och lära känna ”gamla” Gårdsjö-
bor; kom och ät  av Julbordets alla läckerheter 
den 2 december. (se sid 1) 
Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om det är 
något du funderar över. 

Varmt Välkommen  
till Gårdsjöbygden! 

 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmötet  
om 

Katterna  
Medlemsmötet diskuterade ”kattproblemet”. 
Det visade sig att många hade problem med 
lösspringande till synes herrelösa katter. Men 
alla var överens om att katterna skall kunna 
leva ett drägligt och värdig liv, med mat, hus-
rum värme och kärlek. Det är alltså inte ”bara” 
att man får ovälkomna besök utan mera att man 
bryr sig om den enskilda katten.  
För att slippa oönskade katter beslutade mötet 
att rekommendera ägare till katter att låta steri-
lisera/kastrera sin/sina katt/katter. För att un-
derlätta detta beslutade man också om att inrät-
ta en fond, som styrelsen skall förvalta. Fon-
den, som skall finansieras av frivilliga medel, 
skall användas till att hjälpa till att betala ka-
strering/sterilisering. 
Dessutom framfördes en idé att sätta upp bilder 
i Gårdsjöbygdens Hus på alla katter som har 
ägare. Vill du - som kattägare - göra detta så 
skriv kattens namn och ditt namn och telefon 
på bilden. 
Ett minimalt ansvarstagande för sin katt är att 
förse katten med ett halsband med namn och 
adress till kattägaren. 
Så snälla DU som äger en eller flera katter: 
TA HAND OM DIN KATT! Det är viktigt - 
inte minst nu när det börjar bli kallt. 
 
Sätt på den ett halsband med namn och telefon 
Låt den vistas inomhus om den vill det. 
Åk inte bort och lämna din katt vind för våg. 
Ge den mat. 
Om din katt inte visar sig - försök leta rätt på 
den! 
Det är min förhoppning att vi alla ger våra kat-
ter ett värdigt liv och att var och en som äger en 
katt tar hand om den och på detta sätt visar 
ansvar både mot katten och mot grannarna. Låt 
alla både katter och människor ha ett bra liv i 
Gårdsjöbygden! 
 

PG Staffan Starringer 

Vill du bidra till fonden använd vårt plusgiro 
kontonummer: 26 96 63 - 1: Märk inbetalning-
en ”KATT” 

TACK OCH TACK OCH TACKTACK OCH TACK OCH TACKTACK OCH TACK OCH TACKTACK OCH TACK OCH TACK    
 

Ett hjärtligt och stort TACK till alla  som 

medverkade vid årets SkördefestSkördefestSkördefestSkördefest 

       

 Vi söker 
 

Intresserade som kan hjälpa till när vi har gäster i 
vår Bed & Breakfast. 
Du skall se till att rummet städat och sängarna 
bäddade samt det finns frukostingredienser  i 
kylskåpet.  
Hör av dig till Britt 413 00 (Starringer) om du är 
nyfiken och vill veta mera. 
 

Ju flera vi är som delar på jobben  

desto lättare (och roligare) blir det 

Vi vill på detta sätt också tacka alla 
för det gångna året. Tack alla som 
snällt och vänligt och generöst betalat 
sin medlemsavgift. 
Ett stort tack till alla ni som kommit på 
våra arrangemang, alla som arbetat och 
hjälpt till ! Tack till våra gäster i Kafé 
Loket. 

Vi önskar Er en  
Riktigt  

God jul och ett 
Gott Nytt och lyckosamt  ÅR! 

Kalas? 
20-30-40-50-60-70 år? 

Bröllop? 
Skall du ha fest  

eller? 
Hyr lokal i  

Gårdsjöbygdens Hus 
Vi har porslin för 50 per-

soner.  
Du får tillgång till kök 

mm. 
Ring  Britt 413 00 för  

bokning och pris 

GodGodGodGod    

JulJulJulJul    


