
Hej! 
Då var det dags för ett 

nytt nummer av 
Gåsabladet fyllt med 

massor av information om 
vårens och sommarens 

aktiviteter. Vi presenterar 
också den nya styrelsen. Vi har 

även en mailadress för frågor 
och kursanmälningar. 

Ulf 

Gåsasteget har fått en delvis ny styrelse. Den nya styrelsen presenteras på 
sidan 3. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller 
funderingar, eller om Du är intresserad av att vara med i någon av Gåsastegets 
nya kommittéer. Har du frågor eller vill anmäla dig till någon av våra kurser, 
gör Du det på telefon 046-15 77 70 eller via email: gasasteget@bolina.hsb.se. 

 
Festkommittén planerar ett knytkalas! Vi upprepar höstens succé och 
arrangerar ett knytkalas lördagen den 21 april mellan klockan 19.00 och 24.00. 
Ta med dig en korg med det du vill äta och dricka och kom till 
Vipeholmsskolan. Vi bjuder på härlig musik samt kaffe med tilltugg. 
Anmälningslistor finns på tisdagarna och på kurserna. Det går också bra att 
anmäla sig på 046-15 77 70 eller via email: gasasteget@bolina.hsb.se. 

 
Årsmötet beslutade att ett antal kommittéer skall bildas som tar hand om vissa 
specifika uppdrag inom föreningen. Nu söker vi intresserade till i första hand 
PR och informationskommittén samt ekonomikommittén. Är du intresserad av 
att hjälpa till i föreningen, hör av dig till någon i styrelsen eller maila på 
gasasteget@bolina.hsb.se. 

 
Minikurs i schottisvarianter med fikaförsäljning efteråt blir det klockan 
19.00 – 20.00 tisdagarna den 24/4, 1/5, 8/5 och15/5. Ledare Jonas och Petra 
Gunnarsson. OBS! Ingen föranmälan, bara kom dit och prova på. 

 
Har du MC och vill följa med och köra lite längre lite längre fram i vår, hör av 
dig till gåsastegets inofficiella MC-sektion (ordf. Björn Åkesson 046-12 61 
28). Vi planerar en tur den 4/6, med samling kl 10.00 vid Vipan. 

 



 
Vill du dansa på brygga? Lördagen den 16/6 är det bryggdans i Bjärred. 
Kvällen börjar med grillning av medhavd mat på stranden (Gåsasteget fixar 
grillar) och sedan dansar vi till orkester. Ta med er vänner och bekanta och ha 
en trevlig kväll på stranden i Bjärred! Intresserad? Anmälan och mer 
information på 046-15 77 70. 

 
Tisdagsavslutningen den 5/6  ordnar vi enligt tradition en danstävling med 
temat dansglädje. Paren lottas ihop och bedöms sedan av 3 domare utan någon 
som helst kunskap om dans. Det gäller att ha så roligt som möjligt!! Kvällen 
börjar klockan 19.00 och avslutas kl. 22.00. I pausen bjuder vi på fika. 

 
Vårens och sommarens kurser: 
 

Dubbelbugg 4 söndagar med start den 22/4 (29/4, 6/5 och 13/5) klockan 19.00 
– 21.00. Anmälan 3 och 3, pris: 350kr/300kr, plats Lovisaskolan. Ledare: Björn 
& Helén. 
 

Sommarkurs i bugg & foxtrot för nybörjare  6 onsdagar med start den 9/5 
(16/5, 23/5, 30/5, 6/6 och 13/6) klockan 19.30 – 21.30. Pris: 450kr/390kr, plats 
Vipan. Ledare: Björn med medhjälpare. 
 

Lindy Hop Hans-Ove Wuokila och Maria Svensson från West Coast 
jitterbugs, Göteborg, kommer ner igen för att träna oss i lindy söndagen den 
29/4. 09.30 – 12.00 allmän medel, 12.30 – 15.00 allmän avancerad och 15.00 – 
16.00 parträning. Pris 150kr/100kr (75kr/50kr för parträningen), plats Vipan. 
 
Anmälan och frågor: 046 – 15 77 70 eller via email: 
gasasteget@bolina.hsb.se, ange namn, telefonnummer kvällstid samt kurs. 

 
Pass på! Det kan bli bowling! Festkommittén slår till och arrangerar en 
bowlingkväll med åtföljande middag till självkostnadspris. Håll utkik på 
hemsidan, emaillistan och på danskvällarna efter information. 

 
Har du email? Har vi din emailadress? Om inte, skicka din adress till 
gasasteget@bolina.hsb.se, så att vi kan maila ut sista minuten information och 
nyheter direkt till Dig. Tanken är också att vi i framtiden skall kunna maila ut 
Gåsabladet och annan information som bara är avsedd för medlemmarna. 

 
Vill du träna mera? Vissa söndagar kl. 19.00 – 21.30 står lokalen på 
Lovisaskolan till Gåsastegets förfogande. Musikanläggning finns, så det är bara 
att dansa! Ring Björn Å för att låna nyckel. 

 



 
Priser: 
 
Medlemskap hela året 150kr, endast hösten 100kr (halva priset t.o.m det år man 
fyller 18). Som medlem får Du halva inträdespriset på tisdagsdanserna, minst 
15% rabatt på det ordinarie kursutbudet samt rabatt på en hel del andra kurser. 
Köp medlemskortet lämpligen på tisdagsdansen, eller via postgirot med namn, 
adress och telefonnummer tydligt angivna. 

  Medlemspris Övriga 
Inträde tisdagsbugg   10kr 20kr 
Inträde terminsstart och –slut  20kr 40kr 
Inträde minikurs (inkl. bugg)  20kr 40kr 
 

Gåsastegets postgironummer: 825367-6 
 

Gåsastegets nya styrelse: 
 
Björn Åkesson 046-12 61 28  bjorn.akesson@lund.studit.com 

    Ordförande 
Per Göran Andersson 046-12 65 56  pga012@hotmail.com 

    Vice ordförande, musikansvarig 
Björn Björkholm 046-211 33 52  bjorkholm@home.se 

    Kassör 
Pia Wendel 046-13 55 57  pia.wendel@osk.spm.se 

    Sekreterare 
Lene Nyberg 040-97 09 16  lene.nyberg@home.se 

    Ledamot, webansvarig 
Ulf Larsson 040-97 09 16  ulf.larsson@bolina.hsb.se 

    Suppleant,ansvarig för kursanmälningar (046 – 15 77 70) 
Ethel Sjunnesson 046-20 03 98  ethelsjunnesson@hotmail.com 

    Suppleant 
Jörgen Öhlin 046-73 70 60  norrehem@swipnet.se 

    Suppleant 
 
Webansvarig: Lene Nyberg, 040 – 97 09 16 lene.nyberg@home.se 

Festkommittén: Laila Johansson, 046 – 12 65 56 pga012@hotmail.com 

Gåsabladsredaktör: Sindra Petersson, 046 – 14 76 67 sindra@heptownl.com 

Valberedning: David Reuterskiöld, 046 – 12 87 34 david.r@euromail.se 

 
Danslokaler: 
 

Vipeholmsskolans samlingssal, Vipeholmsvägen nära Hardebergaspåret. 
Lovisaskolans gymnastiksal, Lovisaskoan, Sofiavägen 7 

 



 
 

Kalendarium 
 

lör 21 april Knytkalas  
sön 22 april Dubbelbugg 19 – 21 
tis 24 april Minikurs i Schottisvarianter kl. 19 - 20 
sön  29 april Helgkurs i Lindy Hop 
sön 29 april Dubbelbugg 19 – 21 
tis 1 maj Minikurs i Schottisvarianter kl. 19 - 20 
sön 6 maj Dubbelbugg 19 – 21 
tis 8 maj Minikurs i Schottisvarianter kl. 19 - 20 
ons  9 maj Sommarkurs i bugg & foxtrot 19.30 – 21.30 
sön 13 maj Dubbelbugg 19 – 21 
tis 15 maj Minikurs i Schottisvarianter kl. 19 - 20 
ons  16 maj Sommarkurs i bugg & foxtrot 19.30 – 21.30 
ons  23 maj Sommarkurs i bugg & foxtrot 19.30 – 21.30 
ons  30 maj Sommarkurs i bugg & foxtrot 19.30 – 21.30 
mån 4 juni MC-sektionen åker på utflykt kl. 10 
tis 5 juni Avslutning med plojtävling i dansglädje 19 – 22 
ons  6 juni Sommarkurs i bugg & foxtrot 19.30 – 21.30 
ons  13 juni Sommarkurs i bugg & foxtrot 19.30 – 21.30 
lör 16 juni Grillkväll med bryggdans i Bjärred 
 
 

Och glöm inte dansen på Vipan varje tisdag 
klockan 19.00 – 21.30! 

 
 

Gå med i emaillistan: gasasteget-subscribe@listbot.com 
 

Du kan även maila oss på: gasasteget@bolina.hsb.se 
 

Telefon: 046 – 15 77 70 
 

http://www.come.to/gasasteget 
 

Har du lust att hjälpa till att göra Gåsabladet? Vår nuvarande 
Gåsabladsredaktör flyttar till Australien i höst. Hör av dig! 

 
 


