
50 roslagsliv

Ett glatt gäng klev på båten i Griss-
lehamn i Plexus Vänners anda. 

Tanken med denna resa var bland annat 
att få finnas till för våra nära och kära, 
för varandra. Jag tror att det är viktigt 
att man ställer upp för sina vänner, sin 
granne, sin familj, för varandra. Om nå-
gon börjar så tror jag att det smittar av 
sig och sprider sig som ringar på vattnet. 
Vad tror du?

I slutet av 80-talet och början av 90-ta-
let fick jag kontakt med en härlig herre 
(kille) vid namn Bengt och hans kollega 
Martin som startade upp Swedish Fit-
ness, Better Bodies. Kan ni tänka er att 
jag fick min första sponsor av tränings-
kläder då och att jag är kvar där än idag! 
Men idag är jag nog mer en hustomte. 

Det har blivit många skratt, roliga 
tävlingar och fotograferingar med Better 
Bodies-kläder och det har varit en massa 
härliga profiler och roliga mässor i mas-
sor. Efter 25 år känner man varandra 
ganska bra även om det är mest jobbrela-
terat. Jag träffar hans barn och fru ganska 

ofta och det blir liksom ”vi”, som i ”vad 
kul vi hade”,” vad trevligt vi har”.

I somras fick Bengt en elakartad can-
cer i hjärnan. Idag finns alla fina minnen 
kvar men den lille tonfiskätande grabben 
finns tyvärr inte hos oss längre. 

Därför bestämde vi oss för att göra en 
resa till Bengts minne. 

Plexus Vänner åkte iväg tillsammans 
med Bengts 20-årige son Dennis, som 
jag varit gladiator för på ett födelsedags-
kalas när han var liten. Bengts högra 
hand Björne var också med på resan. 
Bengt var Björnes chef i många år.

Det blev förstås mycket prat om Pappa 
Bengt och jag kunde berätta lite roliga 
anekdoter för Dennis. Det blev många 
skratt och trots omständigheterna hade 
vi väldigt roligt. 

Björne berättade förstås också om sin 
satsning för att hedra Bengts minne. 
Han kommer att köra Vasaloppet till 
minne av Bengt och till förmån för Plex-
us Vänner.  I samband med loppet kom-
mer Björne att samla in pengar som ska 
gå till Plexus Vänner och vår verksamhet. 

Det är vi fantastiskt glada för. 
Beloppet som Björne samlar in kom-

mer att redovisas på Plexus Vänners 
hemsida och tillsammans med Bengts 
fru och barn kommer vi sedan att göra 
ett härligt äventyr för andra som på nå-
got sätt drabbats av cancer, med Bengt i 
våra tankar.

Är du nyfiken på att följa Björnes         
vasalopp kan du bland annat göra det på 
Plexus Vänners facebooksida.

Tack Eckerölinjen för en härlig resa!
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29/3 OST & VINPROVNING
Ost- och vinkonsulten Staffan Samsioe guidar dig i en värld full av doft 
och smak. Vi provar ett antal viner tillsammans med passande ostar. 
Pris: 350:- (föredrag inkl. ost och vin). Du kan även köpa till en tallrik 
med korvar och skinkor i spännande smaker.  
Tid: 16.00  Boka: gasvikrestaurang@edblad.com eller 
Tel: 0176-208752. Begränsat antal platser.

12/4 PÅSKPYSSEL för alla barn
Nu är det dags att måla påskkort, göra påsktuppar, måla ägg m.m. Pys-
selverkstaden är öppen kl 11-14.                     

18-21/4 PÅSKUTFLYKT med buffé
Vi har öppet hela påsken med en färgsprakande buffé för  
125:-/person. Pysselverkstaden är öppen. 

3/5 VÅRMARKNAD
Lokala hantverkare och matproducenter ställer ut. I restaurangen dukar 
vi upp med vårens spröda primörer. För barnen: Väddö Hästsällskap visar 
upp konster med hundar och hästar i agility.  
Ponnyridning. Träffa och klappa kaniner. 

17/5 FÖDELSEDAGSKALAS
Nu är det ett år sedan vi, EDBLAD i Gåsvik, slog upp våra dörrar. Vi firar 
med ett gammaldags kaffekalas med sju sorters kakor. 
Kaffebordet står uppdukat för dig hela dagen. V.I.P-kunder erbjuds ett 
fortsatt firande denna kväll. Se vidare inbjudan på din mail. 

25/5 MORS DAG
Restaurangen erbjuder en 2-rätters lunch för 155 kr/person. Boka bord 
några dagar innan på: gasvikrestaurang@edblad.com eller  
Tel: 0176-208752 – så bjuder vi mor på en liten gåva.

13/6 SMYGSTART – GRILLNING
Fredag och lördag kl: 17-21. Fredagskassen tar nu sommarlov, men den 
återkommer naturligtvis i höst. 

14/6 JÄTTELÅNGT...
...har vätskekontroll hos oss och löparna springer till och med genom 
butiken. Då är det folkfest – kom och heja! Passa på att köpa Edblads 
picnic-kasse som innehåller wrap+dryck+kaka för 95:- JÄTTELÅNGT är 
ett långdistanslopp från Grisslehamn till Norrtälje.

19/6 GRILLAFTON
Vi njuter av ljusa sommarkvällar vid grillen och förhoppningsvis kan vi 
sitta ute. Vi grillar utsökt kött som kombineras med lika utsökta tillbehör. 
Allt från lokala leverantörer.  
Vi grillar varje torsdag – lördag. Boka bord för säkerhets skull, på:  
gasvikrestaurang@edblad.com eller Tel: 0176-208752

Våren hos Edblad i Gåsvik

Klipp ut och spara!

Norrtälje | Grisslehamn | Gåsvik | Öregrund
Norrmalmstorg | Västermalmsgallerian | Gamla stan

Välkommen till Edblad

Kom in och låt dig inspireras av vårens nyheter i 
någon av våra butiker!

Besök även Gåsvik – ett unikt utflyktsmål med 
 500 m2 design från Roslagen. Här finns våra 
senaste nyheter såväl som outlet med kläder, 
smycken och inredning. I restaurangen kan du 

njuta av en bit mat eller ta en fika med hembakat 
från det egna bageriet.

För öppettider se: www.edblad.com
En egen ö mitt i farleden med boende i vackert trähus från 1916, nybyggd toppfräsch  
konferenslokal, charmig vedeldad bastu och ett eget Fort! Boka nu för fest eller möte. 
Öppet maj-oktober. Läs mer på www.blidosundsbolaget.se eller ring 08-24 30 90.

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET

Ibland i glädje, ibland i sorg, ibland i skratt, 
ibland i gråt. Det är inget vi kan göra något åt.

Jag är väldigt intresserad av 
nutiden, för där ska 
jag tillbringa mitt liv!”


