
Sommarkalendarium – reviderat! 
Till följd av Coronaviruset och de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten ger har vi i juni reviderat infobladet. 

19 juni – Midsommarfirande på dansbanan 
I år kommer inte Gåsö Gille att kunna genomföra det traditionella 
firandet vid midsommarstången. Stången kommer att lövas och resas 
kvällen innan. Den som vill kan ha picknick och dansa kring stången på 
midsommaraftonen. Vi uppmanar fortfarande att hålla avståndet. 

Vid fint väder kommer ett mobilt firande att ske i form av en kvartett 
som spelar svenska midsommarklassiker från en flotte som kör runt ön. 
Start kl 14.30 på Södra udden, Gåsö 3:102. De fortsätter sen till följande 
stopp; Östanpå, Granskärsbryggan, Dyviken, Stranden Norra gärdet, 
långsamt genom Gåsö sund (inget helt stopp) och slutligen 
Sabisbryggan vid Badvarpet. De spelar ca 10 minuter på varje stopp.  
Se karta på gaso-gille.se. 

Håll utkik efter fototävling på Gåsö gilles facebooksida under 
midsommaraftonen. Fina priser!  

28 juni – Årsmöte Gåsö Gille  
13.00 På dansbanan. Motionsdatum var 30 maj. 

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. Ta med picknick 
till betongbryggan i Sundet, där start och målgång är.  

17 juli – Flyg helikopter! 
19.00 På Norra gärdet, dansbanan. OBS att platsen återigen är 
dansbanan då Södra ängen inte är slåttad ännu. De har satt upp 
plexiglas för att säkra avståndet i helikoptern. Se ön från ovan och ta 
foton av ditt hus. Info i annons på baksidan. 

19 juli – 70-årspicknick – INSTÄLLT!
I år fyller Gåsö gille 70 år. Tyvärr måste vi i år ställa in firandet i år 
med hänsyn till rådande förbud mot sammankomster med fler än 50 
personer. Nytt datum nästa år!   

1 augusti – Gåsöolympiaden 
14.30 - 15.30 Registrering på dansbanan. Ingen försäljning! 
Prisutdelning kl 17.00. Håll avstånd och respektera markeringar osv. 

15 augusti – Moose 2 Goose - INSTÄLLT
Läs mer 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. 

http://www.gaso-gille.se/
http://www.gsss.nu/
http://www.gsss.nu/
http://www.moose2goose.com/
http://www.gaso-gille.se/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. Anmäl dig att få 
Gåsöbladet och annan information digitalt från Gåsö Gille på www.gaso-
gille.se/gasobladet 
 

 

Gåsöbladet 2020 
Reviderat 

 
 

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 Norra gärdet.  
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? 


