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Lägenhet att hyra!Lägenhet att hyra!Lägenhet att hyra!Lägenhet att hyra!Lägenhet att hyra!

Den nyrenoverade f.d. vaktmästarbostaden i kapellets övervåning är ledig till uthyr-
ning. Ca 55 m2, rimlig hyra och nära till busshållplats. Vidare upplysningar:

Åsa Wassberg Englund 070-6085129
Rolf Mattsson 070-3118552
Ove Walldin 070-5649733

Kalendarium

30 april 20.00     Valborgsmässofirande med majbrasa
   På östra  sidan om Orrsjövägen

3 maj 19.00       ”Måndagsmöte” (traditionell träff första måndagen
   varje månad för att prata om byalagets aktiviteter)

5 maj 11.00      Öppet hus med fika på kapellet

12 maj 11.00      Öppet hus med fika på kapellet

13 maj 07.00      Gökotta - samling 75 m öster om kapellet

19 maj 11.00      Öppet hus med fika på kapellet

26 maj 11.00      Öppet hus med fika på kapellet

29 maj 10.00     Vårbasar på kapellet med loppis och div. annan
   försäljning

”Basar” kommer ursprungligen från persiskans ”bazar” och betyder egentligen ”ett

ställe där man vandrar fram och tillbaka”. Men vi vill inte att besökarna på vårbasaren
bara skall ”vandra fram och tillbaka”. Vi vill gärna att man köper saker också.
Därför får du gärna skänka saker till vår egen loppmarknad på basaren - och vi
erbjuder intresserade att ha försäljning av olika saker vid eget bord (vi tar 50 kr per
bord). Den som vill skänka saker till vår loppmarknad kan lämna dem vid
kapellet den 20 och 21 maj, klockan 15.00 - 18.00. Den som vill sälja från eget
bord eller har frågor kan vända sig till någon av följande:

Grängsjö Byalags nya styrelse:

Ordförande: Urban Norlin
Sekreterare: Jörgen Myhrman
Kassör: Stefan Kasos
Övr. ledamöter: Katarina Sjödin, Viola Schavon,  Sven Erik Nordin

    Inga-Greta  0652-21042      Ellen               0652-21155
     Ingrid         0652-21256     Ann-Kristin     0652-14139
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Söderlinds Skogsentreprenad
Jonotech Maskinservice
Ica Stjärnan
Gnarps Blommor
Lindbloms Pappersgross
Bergmanplast
Hälsingesylt
Lepro Bygg

Selins Bil
Brobergs Bussar
Rosenqvist Rail
Gränsfors Golvvärme
Cajsas Diverse
Svedbro Smide
Hästfarmens Ekoprodukter
Gunhild Andersson

Liksom tidigare år såg Håkan Andersson och Sven-Erik
Andersson till att det blev pimpeltävling på Gränsesjön

även i år. Den 28 mars var det således en tapper skara som trotsade vädrets makter och
deltog. Bl.a. nygräddade våfflor gjorde tillvaron behagligare för deltagarna. Överlägsen
segrare blev Thorbjörn Pettersson med en abborre på nära halvkilot (440 g). I barnklassen
erhöll samtliga deltagare priser. Dessa hade skänkts av följande sponsorer:

Bilder från pimpeltävlingen. Infälld segraren,
Thorbjörn Pettersson. Foto: Stefan Kasos

Pimpeltävlingen
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Omslagsbilden
Den 13 maj 2008 avslutade vi föregående vinters studiecirkel om bygdens historia
med en rundvandring i Svedbro, som en gång var ett riktigt ”industricent-rum”.
Cirkelledaren Bertil Sundin fick här hjälp av kunnige Gunnar Bydell med guidning.
På bilden syns en av deltagarna, Dag-Ove Syversen, då han underhåller med några
visor och eget ackompanjemang på gitarr. Platsen är alldeles intill resterna av Gnarps
första kyrkobygge, i närheten av Storsved. Intresserad åskådare är Åke Norlin (och
en stor skara som står till höger, utanför bild)

Redaktionen utökas
Vid årsmötet utökades Grängsjö-Bladets redaktion med tre personer - Pontus
Öhman, Ola Wahlman och Ingrid Berglund. I enlighet med sin kända blyg-
samhet betraktar sig nu tidigare redaktören som chefredaktör. Med den utökade
redaktionen kommer naturligtvis bladet att bli om möjligt ännu bättre, och
redaktionsmötena kommer att bli roligare. Förhoppningsvis kommer den tidigare
fullständiga enigheten i redaktionen även fortsättningsvis att bli betydande. Re-
daktionen är också fortfarande mycket tacksam för bidrag och tips från läsekretsen
- text, bilder, idéer och uppslag. I bästa fall skulle bladet kunna bli något att se fram
emot vid varje månadsskifte. Kom gärna också med synpunkter på Grängsjö-
Bladet, dess utformning och innehåll! Saknar du något, eller är det något du skulle
vilja ändra på? Hör av dig till redaktionen!

Rapport från årsmötet den 12 april
Ungefär ett tjugotal medlemmar hade kommit till årsmötet, som leddes av Urban
Norlin. Han fick också fortsatt förtroende som ordförande i Byalaget. I vanlig
ordning genomfördes årsmötet under otvungna och trivsamma former. Den vik-
tigaste förändringen i styrelsen var att Katarina Sjödin, efter att i flera år förtjänst-
fullt ha innehaft posten som kassör, avsagt sig det uppdraget och nu efterträds av
Stefan Kasos. Tack Katarina för det jobb du lagt ner - och välkommen Stefan till
kassörsuppdraget! Årsmötesprotokollet kommer att anslås på vanligt sätt, och
kanske kommer det viktigaste också i nästa upplaga av detta blad.

Under kvällen diskuterades en mängd ämnen - som t.ex. en ”Välkommen till
Grängsjö-skylt”, ev. små flaggor på stolparna längs vägen genom byn, röjning och
städning runt kapellet, röjning av led runt sjön, städning av dikesrenarna längs
byns vägar, ny utställning av våra foton från studiecirkeln, möjligheten att ha en
”kafékväll” i veckan på kapellet, att under sommaren ersätta ”öppet hus” med
besök på våra närmaste fäbodvallar, mm, mm.

En hel del konkreta arbeten måste utföras ganska omgående, t.ex. uppmur-
ning av ny skorsten på kapellet, och allt arbete blir lättare om vi är många som delar
på det. Hör av dig, om det är något som just du kan/vill hjälpa till med!


