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Anton KårénText  
 

Sportlovet rivstartade i Gussjö under lördagen. Intresseföreningen 
sålde våfflor och kaffe och alla intäkter ska gå till uppbyggnaden av 
den raserade dansbanan. 
– Det blir en kalasdag det här, säger Tea Von Walter från Roten. 

  

 
Amelia tyckte våfflorna smakade kanon. 

Bild: Anton Kårén 

 

– Vilket väder, utbrister alla som kommer till Gussjönorets under lördagen. 

https://www.tidningenangermanland.se/skribent/e0b14431-1864-44d4-bfa2-7d19d2c7db03


 
Anna Grön var tillsammans med Malin Åberg ansvarig för gräddningen. 
Bild: Anton Kårén 

 
Eva Karlberg njuter i solen. 
Bild: Anton Kårén 
 



Intresseföreningen har laddat upp ordentligt med våffelsmet och kaffe. 
Skoteråkarna strömmade in från skoterspåret på sjön. 

– Vi vill anordna en trevlig dag och så vill vi samla in lite pengar till 
uppbyggnaden av Gussjönoret, säger Malin Åberg om är ordförande i 
Gussjö IF. 

 
Malin Åberg är ordförande i Gussjö IF. 
Bild: Anton Kårén 
 
Den anrika dansbanan rasade vintern 2018 efter ett massivt snöfall. Sedan 
dess har intresseföreningens ambitioner varit att den ska byggas upp igen. 

– Vi har alldeles nyligen fått bygglov så vi hoppas att vi ska kunna börja riva 
och så småningom börja bygga upp en ny evenemangsbyggnad under 
kommande året, säger Malin Åberg. 



 
Malin Sundberg, Sanna Sundberg och Roger Sundberg. 
Bild: Anton Kårén 
 
Intresseföreningen har uppskattat att bygget kommer kosta en runt en 
miljon och hittills har de fått ihop ungefär 200 000. Förutom dansbana har 
föreningen också sökt bygglov för nya omklädningsrum. 

– Vi ska söka olika stöd och så hoppas vi att lokala företagare kan tänka sig 
att bidra. Det kommer också krävas många ideella timmar, säger Malin 
Åberg. 



 
Det osade våldsamt från våffeljärnen. 
Bild: Anton Kårén 
 
Vad betyder dansbanan för Gussjö? 

– Gussjönoret är något som folk känner till. Särskilt i danskretsar. Det är en 
plats som man är stolt över om man bor i Gussjö så det är klart vi vill bygga 
upp det igen. 

Våfflorna var uppskattade av besökarna som Tidningen Ångermanland 
pratar med. 



 
Johanna Wikman från Gussjö och Tea Von Walter från Roten. 
Bild: Anton Kårén 
 
– Det smakade kanon. Det här blir en kalasdag, säger Tea Von Walden från 
Roten. 

Märta och Amelia är elva år och de har grädde och sylt på sina våfflor. 

– Det var jättegott, säger de i emfas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bildextra: 

 
Märta tyckte våfflorna var kanon. 
Bild: Anton Kårén 

 
Nere vid stranden ligger Gussjönoret som förhoppningsvis ska byggas upp 
igen. 



Bild: Anton Kårén 

 
Carolin Wikman och Joachim Genberg hade kört skoter från Brunne till 
Gussjö. 
Bild: Anton Kårén 

 
Ulf Bolin kom till Gussjönoret på skotern. 
Bild: Anton Kårén 



 
Markus och Algot. 
Bild: Anton Kårén 

 
Kokkaffe. 
Bild: Anton Kårén 



 

 
Linda Zakrisson försöker tina upp den frusna grädden vid elden. 
Bild: Anton Kårén 



 
 


