
  Gåsöbladet 2022  

 

Sommarn är bäst på Gåsö! 
Äntligen kan vi åter umgås under mer normala omständigheter, 
även om smittan finns kvar i samhället. Gåsö Gilles främsta 
uppgift är att skapa aktiviteter där vi i Gåsöarkipelagen kan 
träffas och umgås. Det har under pandemin varit en svår uppgift, 
även om vi tycker att vi lyckats åstadkomma alternativa event.  

Eftersom restriktionerna nu är borttagna kommer vi återigen att 
fira traditionell midsommar på Norra gärdet. Det blir som vanligt 
sång, ringdans och lekar. Äntligen! Vi kommer också att ha loppis 
som uteblivit senaste åren. Vi slår ett slag för återbruk och ditt 
skräp kan vara någon annans skatt!  

Glöm inte att betala in årsavgiften, den är viktig för att vi ska 
kunna ordna med aktiviteter. Se information i rutan nedan.  
Gäster kan också bli stödmedlemmar.  

Följ gärna Gåsö Gille på Facebook och få information digitalt 
genom att anmäla dig på www.gaso-gille.se/gasobladet.  
På vår webb hittar du all information om Gillet och de aktiviteter 
som finns i kalendariet.  

Kalendarium 
21 maj | Såpa dansbanan. 
Start kl 10.00. 

24 juni | Midsommar firas på 
Norra gärdet.  

10.00 klä stången.  
Ta med blommor och blad. 
14.45 Gåsö-marschen 
avgår från Badvarpet. 
15.00 Firandet startar. 
Godis och lotter med fina 
priser (Swish finns). 
22.00-02.00 Disco.  
Ta med gänget och dansa! 

3 juli 11.00 | Årsmöte Gåsö 
Gille på dansbanan. 

Vecka 28, 11-15 juli |  
Seglarskolan. www.gsss.nu 

16 juli | Gåsöregattan.  
Start 13.00 i Sundet.  
Vi säljer kaffe, korv och dryck.  

23 juli | Loppis på Norra 
gärdet. Säljstart kl 15.00. 

6 augusti | Olympiaden. 
Föranmälan www.gaso-
gille.se. Anmälan på plats 
14.30-15.00. Start 15.00. 

13 augusti | SwimRun 
www.moose2goose.com 

Träning på dansbanan | se 
information på Facebook. 

 

  

 

 

Årsavgift Gåsö Gille 
Årsavgiften är 200 kr/familj. Plusgiro 556399–4.  

Som medlem får du ta del av Gillets aktiviteter som vi ordnar 
för att vi ska få tillfällen att träffa våra grannar, skapa 
samhörighet och god miljö. 

Gåsö Gille bildades 1950 och är en ideell förening som ordnar 
aktiviteter och sammankomster som främjar grannsämjan på 
öarna i arkipelagen Gåsö. Här ingår även Gåsö Ö, Kilholmen, 
Kläppen, Långholmen, Lindskär och Tallskär. 
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