BÅTINREDNINGAR
SNICKERIER mm
Ring Reinhard Fischer
Gåsö Varv
tel 073-69 69 499
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Brandredskap tillgängliga vid B på kartan.
Kontaktpersoner:
Lothigius, Friberg, Starkman och Erlandsson.
Mer information ges vid årsmötet.

ÅRSAVGIFTEN 150:- per medlem Postgiro 556399-4 GÅSÖ GILLE
går till olika sommarevenemang, underhåll av brandredskap,
utgivning av böcker och kartor mm samt dokumentation
av öarnas kulturhistoria.
Håll utkik vid Älgökiosken.
Förhoppningsvis anordnar
Jess trevliga jazzkvällar
igen.
Tag med lt och tilltugg.

4.

Gåsö Gille arbetar
med...
att få till stånd en gemensam “trivselplats” för
midsommarrande mm.
Arbete på detta pågår...

GÅSÖ GILLE - GÅSÖ BLADET utkommer 1 ggr per år - berättelser/information tas emot - deadline 25 april POSTGIRO 556399-4
-ATT VERKA FÖR TREVNAD, SAMHÖRIGHET OCH GOD MILJÖ SAMT VÄRNA OM KULTURHISTORISKA VÄRDENRedaktör Gun-Britt Sundstedt Norra Gärdet tel 25 71 74 el 070-674 86 80 gunbritt@gbsworkshop.se
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Vill Du ha hjälp med...
VINTERFÖRVARING
SCHAKTARBETEN
BÅTTRANSPORTER
mm
Ring Andreas Rosén
Gåsö Varv
tel 070-49 10 360
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Vill Du ha hjälp med...
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foto Red
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Karta upprättad av redaktionen på ej gällande grundkarta från Nacka kommun. Inkom gärna med förslag på väg- och platsnamn

Gåsö
Varv

Varför heter ön Gåsö?
Namnet Gåsö kan vid ett första påseende förefalla självklart. Ön där man hade gäss. Vid närmare
eftertanke kanske detta är en alltför lättköpt tolkning. Namnet nns belagt på kartor och i andra
källor tillbaka till 1600-talet. Frågan är då om det då verkligen fanns någon så omfattande
djurhållning på ön, omfattande gäss, som skulle ha kunnat inspirera till att uppkalla ön efter just
gåsen som husdjur. Det är svårt att tro att detta skulle ha varit fallet. Återstår då möjligen att det
skulle ha funnits vildgäss på ön i gångna tider så att det skulle kunna förklara namnet.
En helt annan förklaring skulle kunna vara att det från början inte alls har varit gåsen som har
inspirerat till namnet, utan att det i stället rör sig om en språklig förvanskning av ett annat och äldre
namn. Det äldre namnet skulle då ha kunnat vara Gårdsön, d.v.s. ön där gården eller gårdarna låg
till skillnad från andra öar i närheten som var obebyggda. Namnet kan sedan i talspråket ha dragits
ihop till det mera lättuttalade Gåsön. På motsvarande sätt anses namnet Gålö, söder om Dalarö, ha
uppstått.

ISRÄNNA

SOMMARENS
KALENDARIUM
14 JUNI lör

11.00

ÅRSMÖTE för Gåsö Gille, se särskild kallelse

20 JUNI fre

10.00

Klädsel av majstången.
Alla är välkomna med blommor och blader

13.30

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

14.00

Dans och lekar kring midsommar-stången för stora och små

Plats kommer att
anges på anslagstavlorna

21.00-01.00 Dans på “loggolvet” - till levande musik
28 JUNI lör
5 JULI lör
30 AUG lör

14.00

Loppis vid Norra Gärdet samt vid egna grinden. Sälj och
köpmarknad på Gåsövis.
Alla åldrar...Tag gärna med kaffekorgen.

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

7-11 JULI

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

12 JULI lör

13-16 Gåsö-Regattan! Gammal Gåsötradition återuppstår!
Information Håkan Mildh tel 08-748 94 15

En omständighet som talar för denna förklaring är att Gåsö ön, faktiskt kallades Nedergårds
Holme tidigare.
Namnet beskrevvid
således
att det var
VINTERVÄG
gångbar
is holmen som hörde till Nedergården, dvs. Gåsö
Nedergård. Ordet gård kommer alltså igen i det namnet. Det nns alltså en viss logik i nyttjandet
av ordet gårdBRYT
i sammanhanget.
EJ ränna vid

JULI lör

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

26 JULI lör

13.00

2.

Med reservation för ändringar - se kommande information på anslagstavlorna

gångbar
Thomas Arvidson

is

Gåsöolympiaden startar. Se information anslagstavlor.
Alla åldrar...Tag gärna med kaffekorgen.

3.

