
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medlemsavgift 2020 
 

Bifogat hittar du inbetalningskortet för medlemskapet i Gåsö Gille. 
Årsavgiften är 200 kr/medlem. Plusgiro 556399-4. 
 
Gåsö Gille bildades 1950 och är en ideell förening som skapar aktiviteter 
och sammankomster som främjar grannsämjan på öarna i 
arkipelagen Gåsö. Här ingår Gåsö Ö, Kilholmen, Kläppen, Långholmen, 
Lindskär och Tallskär.  
 
OBS! Nästa år skickar vi inte ut Gåsöbladet med posten. Håll utkik på vår 
webb www.gaso-gille.se och i Facebookgruppen Gåsö Gille. 

 

Gåsöbladet 2020 
 

Se ditt sommarhus 

17 juli kl 19.00 har du som bor  
på Gåsö chansen att uppleva  
ön från ovan. Njut av flygturen 
och den makalösa utsikten över 
Gåsöarkipelagen. 

Start på Södra ängen.  
Ca 5 minuter kostar  
300 kr/person.  
Kontant/Swish. 
Ingen platsbokning.  
 

 

www.heliairsweden.com 

från ovan 

Taxibåten Cicero tar upp till  
12 personer. Ring, skicka sms 

eller e-post för pris- och 
bokningsförfrågan. 

Mattias 070-883 07 08  
Mail info@salttaxi.se 

En skärgårdstur?  
Tagit upp båten? 
Gästers hemfärd? 

http://www.gaso-gille.se/


 
 Sommarkalendarium  

 

I likhet med många andra arrangörer följer vi noga utvecklingen i vår 
omvärld med Coronaviruset. Vi fortsätter just nu att utifrån den fakta vi 
har idag, att planera för sommarens aktiviteter på Gåsö. 
 
30 maj – Underhåll av dansbanan 
10.00 Vi såpar dansbanan tillsammans. Det går fort om vi är fler!  
 
19 juni – Midsommarfirande på dansbanan 
10.00 Vi klär midsommarstången. Ta med blommor och blad.  
14.45 Gåsö-marschen avgår från Badvarpet. 
15.00 Ringdans, lek och sång.  
Köp godis och lotter med fina priser (Swish finns). 
22.00 - 02.00 Dansa till DJs med gästerna och grannarna! 

 
28 juni – Årsmöte Gåsö Gille  
13.00 På dansbanan. Motioner mailas in senast den 30 maj till  
info@gaso-gille.se. 
 
Vecka 28, 6-11 juli – Seglarskolan  
Från året man fyller 8 till 16 år. Anmälan på gsss.nu. 

 
12 juli – Gåsöregattan Information på gsss.nu. Köp korv på 
betongbryggan i Sundet, där start och målgång är. 
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17 juli – Flyg helikopter! 
19.00 På Södra ängen. Se ön från ovan och ta foton av ditt hus! 

 
19 juli – 70-årspicknick 
Se info nedan. 

 
1 augusti – Gåsöolympiaden  
15.00 - 15.30 Registrering på dansbanan. Kom och tävla i 
femkampen som pågår i några timmar. Fikaförsäljning (Swish finns). 

 
15 augusti – Moose 2 Goose 
Årets roligaste sim- och löptävling! Anmäl dig på moose2goose.com. 
 
29 augusti – Grovsopor – OBS endast en gång i år 
Kl 10.00 - 14.00 på Gåsö varv. Se mer info på webben gaso-gille.se. 
 
 

En pigg 70-åring 
 

I år fyller Gåsö gille 70 år och det ska vi att fira. Boka in 19 juli  
för picknick vid dansbanan. Ta med picknickkorg och gärna något  
att sitta på. Dela gärna med dig av bilder och historier på plats.  
Mer info kommer på anslagstavlorna, Facebookgruppen och  
gaso-gille.se. 
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