
Nr 7- 2005 

G
Å

R
D

S
J

Ö
B

Ô
G

D
A

 i 
sn

ab
bf

or
m

at
 

W
W

W
.G

A
R

D
S

J
O

.N
E

T
 

Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@spray.se   

Öppettider  

^ty° _É~xà 
 

Måndagar  stängt 
Tisdag - Söndag:  

16.00 -20.00 
 

Vi öppnar  naturligtvis  
när du bokar lokal 

eller  
förtäring 

 
Minigolfbanan  

är stängd för säsongen 
 

℡ 413 60 
Välkommen 

• Julbord den 3 december 
• Monica Green (s) kommer till Gårdsjö 
• Sätt band på katterna 
• Luciakaffe 
• Grannsamverkan mot brott 
• Tjuvar igen!!!!!!!!!! 
 www.gardsjo.net 

Gårdsjöbygdens Hus  
är abonnerat  
LÖRDAGEN  

den 17 december 
Kafé Loket stängt 

hela dagen. 

Bli medlem i Gårdsjöbygdens Förening PG 26 96 63-1 
50:- ensamhushåll 100:-/familj 

God jul  
på er allihop! 

och  

JULBORD! 
Ja, det drar sig mot jul så vi satsar på julbord igen.   

 
I samarbete med  Restaurang Sexan i Bahult dukar vi upp  

ett riktigt rejält och välsmakande julbord den  
3 december kl 14.00*   

i Gårdsjöbygdens Hus.   
 

Pris:  
150:- för medlemmar  

175:- för icke medlemmar. 
Barn 0-5 år gratis. 6-12 år halva priset. 
Läsk/vatten, lättöl, kaffe ingår i priset 
Julbordsbiljetter kan du köpa/beställa i  

Kafé Loket 413 60 
senast den 30 november.  

Obs: beställningen är bindande.  
Köpta julbordsbiljetter kan vi av förklarliga 

skäl inte återlösa.  
               Egen dryck må medtagas!  

Vi ses väl? 
Välkommen! 

Inbjudan till allmänt möte 
träffa 

Monica Green 
Socialdemokratisk 
Riksdagsledamot i 

Trafikutskottet 
22/11/2005 

Klockan 18.30 
Gårdsjöbygdens Hus 

Kommer det någonsin att bli en bro över 
järnvägen i Gårdsjö och hur skall det bli 

med E20? 

Arr. Socialdemokraterna i Gullspång 

Kom och ställ dina 
frågor och framför 

din åsikt! 
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^ty° _É~xà  
är 

stängt den  
17 december 

 
MEDLEMSLÄGET 

 
Just nu 

69 hushåll  (+3) 

154 personer (+9) 
Men vi kan bli flera.  

Bli medlem  
du också! 

Fegisar! 
Vi bör kunna bli flera!  

Matlagningen för GUBBAR! 
Vi väntar på flera intresseanmälningar 

 
SYJUNTAN 
År igång. Det finns plats för dig också! 
Välkommen till Kafé Loket Tisdagar klockan 18.00-20.00 
 
DANSKURS  
Jive (amerikansk bugg)  
Kursledare: Fredrik Liljegren; 410 14 
En kursavgift kommer att tas ut. 
Måndagar klockan 18 

 
Ring Rosa Gustawsson 413 05 om du är intresserad eller om du vill anmäla 
dig. 

 
Cirklarna arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet resp. Studieförbundet 
Vuxenskolan i Vadsbo 

 
KOM IHÅG 

 

Möte med  

Monica Green 

Vägfrågor/Järnvägsbro 

22/11 kl 18.30 

* 

Julbord  
3 dec kl. 14.00 

* 

Luciakaffe 
11 dec kl 17  

 
 

Välkommen! 
 

 

 

 

Detta blad utdelas i samtliga brevlådor i Gårdsjöbygden 

RINGINSÄNDARE 

Lösspringande  

katter! 
I förra numret hade vi en in-
sändare om lösa katter och 
matning. Nu har ytterligare 
Gårdsjöbor hört av sig om 
”kattproblematiken”. Det har 
visat sig att vissa av katterna 
nu vandrar runt och tar sig in i 
husen  - oavsett om katten är 
välkommen eller inte. Detta 
irriterar en del och det kan 
man förstå.  
Det är ju inte enbart så att 
katten kommer in i bostaden 
med allt obehag detta medför 
- där kan också finnas allergi-
ker och då blir problemet 
ännu större.  
Så snälla - ta hand om din katt 
och sätt halsband på den. Blir 
det ingen förändring är jag 
rädd att problemet måste över-
lämnas till kommunens miljö– 
förvaltning. Är du det minsta 
rädd om din katt så ser du till 
att den inte medför olägenhe-
ter för andra.  
Slutligen: GE ALDRIG 
OKÄNDA KATTER MAT 
OM DU INTE ÄR BEREDD 
ATT TA HAND OM DEN I 
DITT HEM. De flesta katter  
har en ägare som tar hand om 
den och matar den.  

PG Staffan Starringer 
 
  
 

LUCIAKAFFE 
11 december klockan 17.00 

GÅRDSJÖBYGDENS HUS 
Kaffe med dopp. Luciatåg, sång mm 

 
Har du lust att delta i Luciatåget. Kontakta Emma Pousár  
Tfn 411 51 eller  073-999 85 75  

Välkomna! 

GRANNSAMVRKAN MOT BROTT 
Det var roligt att se att mötet om grannsamverkan lockade  så 
många.  
Styrelsen har beslutat att starta upp projektet. Detta innebär att 
du som är intresserad skall anmäla dig. Det kommer att krävas 
en del av dig; Se nedan. 
Men till en början är det bra om vi kan få in frivilliga att vara 
kontaktpersoner i olika områden. Enär Gårdsjöbygden är stor 
geografiskt kommer det att behövas flera kontaktpersoner.  

Permanentboende 
 
1. Föra inventarieförteckning 
och/eller videofilma bostaden. 
 
2. Märka stöldbegärlig egen-
dom på lämpligt sätt. 
 
3. Meddela dina grannar och/
eller kontaktombudet om du 
är bortrest mer än några da-
gar. 
 
4. Förvara värdesaker på ett 
betryggande sätt 
 
5. Vara allmänt vaksam och 
kontakta polisen om du ser 
något som är fel. Vid lämplig 
tidpunkt också informera 
kontaktombudet. 

 

TILLSYN  
 
I nästa nummer kommer vi att 
presentera hur vi tänkt oss ar-
betet med tillsyn av tomma 
fastigheter. 
Intresserad? Ring 41300.  
Vi vet också att många som-
marboende inte vill ha post i 
sin postlåda.  
Ring och säg till så skickar vi 
”Gårdsjöbôgda” med posten till 
rätt adress. Du kan också ange 
på inbetalningskortet när du 
betalar medlemsavgiften att du 
vill ha informationen från före-
ningen med post. 

 
 
 
 
Tummen ner för den eller de 
som inte kan låta bli andras 
ägodelar. Återigen har vi haft 
besök av en långfingrad per-
son.   

Om du drabbats: 
Anmäl brottet till polisen! 


