Taxi båten “Cicero”
Ring Ulf Kennermark på Gåsö tel 0708-16 76 69.
Båten tar max 12 personer per tur.

ÅRSAVGIFTEN 100:- per medlem -

TALLSKÄR
LINDSKÄR

GÅSÖ BLADET
VÅREN 2005

GÅSÖ GILLE

Öbor!
Välkomna till en ny sommar med Gåsö Gille!
Vi har som vanligt en späckad sommar framför oss

LÅNGHOLMEN

“Promenad-Loppis”
Under juli månad anordnas en
promenadloppis för den som vill
och har lust att bli av med prylar.
Man står vid sin egen grind, slipper
släpa iväg tunga och skrymmande
saker.
...........Se anslag i JULI om datum
och tid....

KLÄPPEN

Anslagstavlan

Våra anslagstavlor: Norra Gärdet, Granskärs brygga, Badvarpet,
pontonen Gåsö Sund, samt dansbanan.
4.
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GÅSÖ Ö

Postbryggan som Gåsö Gille sköter kommer att repareras!
Vi behöver ekonomiskt stöd för att behålla postbryggan på Älgö.
Bidrag gärna med stöd för reparation......

GÅSÖ

går till olika sommarevenemang, underhåll av brandsprutor,
utgivning av böcker och kartor mm samt dokumentation
av öarnas kulturhistoria.

KILHOLMEN

Postgiro 556399-4 GÅSÖ GILLE

Längtan efter varmare dagar

1.

Tallskär
Dansbanan
Kläppen
Kilholmen
Gåsö

Gåsö ö

N

0

500 m

Långholmen

Lindskär

stormen fällde träd - likaså gjorde Nacka Energi - bryggor och bojjar slitit sig -

Hänt i vintras - isen bärbar 1 mars - isen gick upp 1 april - sex rådjur funna döda

VI FIRAR MIDSOMMAR

SOMMARENS KALENDARIUM GÅSÖ GILLE
29 MAJ sön

13.00

Årsmöte vid dansbanan, se särskild kallelse

24 JUNI fre

10.00

Klädsel av majstången vid dansbanan.
Alla är välkomna med blommor och blader

13.30

Gåsömarschen startar från Badvarpet till dansbanan.
Musiker är oerhört välkomna att spela....och sjunga...

14.00

Dans och lekar kring midsommar-stången för stora och små

19.00-21.00 Dans på loggolvet - blandad musik cd och band
21.00-01.00 Dans på loggolvet - levande musik gamla
2 JULI lör
6 AUG lör

10-14 Grovsopshämtning.
Båten för hämtning av grov- och elavfall kommer att nnas
vid Gåsö Sund. OBS! Sopor måste lämnas personligen!

4 JULI mån

2.

Inkom gärna med uppslag, information, berättelser eller foton från en
svunnen Gåsötid eller nyligen hänt...

Seglarskolan startar. Priser, denitiva tider och hur man
anmäler sig kommer att synas på anslag vid bryggorna

9 JULI lör

14-16 Loppmarknad på Norra Gärdet. Information av
Suzanne Lagerqvist tel 748 94 76

23 JULI lör

13-14 Brädseglingen - tävling “Långholmen runt”.
Information Ulf Lagerberg 08-748 92 58 eller 070-657 23 66

30 AUG lör

13.00

Gåsöolympiaden startar vid Norra Gärdet.
Alla åldrar...Tag gärna med kaffekorgen.

Med reservation för ändringar - se kommande information på anslagstavlorna

3.

