Sista chansen att göra Din beställning!
Teckningstiden har förlängts till den 20 mars 2006
Gültzaus Vänner är en intresseförening som värnar om
en trivsam boende- och rekreationsmiljö på
Gültzauudden. Vi är på god väg att ge ut en bok för att
på så vis fira 10-års-jubileum.

Ange hur många böcker du beställer, Ditt namn och Din
adress. Du kommer då med i bokens inledande sidor
med Ditt namn. Om Du inte vill synas med namn,
meddela det till oss, annars kommer du med.

Boken innehåller en bred skildring av Gültzauudden
med historik, nutid och framtidstankar om bland annat
bebyggelsen, parkområdet, nöjen, konsten och
befolkningen. Den omfattar ca 300 färdiga manussidor
som är rikt illustrerade. Vänd på bladet, så ser du en
innehållsförteckning.

Det går också bra att betala kontant. Eller få en faktura
eller ett inbetalningskort i brevlådan. Kontakta oss i
redaktionsgruppen, vår kassör eller någon i styrelsen, så
ordnar vi det.

Vår ambition är att trycka en vacker bok som alla på
Udden eller med anknytning till Udden har glädje av och
som kan fungera som en fin present till vänner och
bekanta.
För att kunna genomföra utgivningen måste
finansieringen ske genom förköp. Förköp kostar 275 kr
fram till den 20 mars 2006. Riktpriset efter utgivning
kommer att vara 375 kr.
Boken finns i ett blädderexemplar, som är möjligt att se
för den som vill. Kontakta bara någon av oss i
redaktionsgruppen.

Du kan göra din beställning genom att
sätta in aktuellt belopp på föreningens
postgirokonto 34 59 12-0.

Vi hoppas på Din beställning! Före den 20 mars. Det är
viktigt med förbeställningar för att finansiera slutlig
layout och tryckning (allt övrigt arbete med boken görs
ideellt i föreningen), dessutom vet vi inte i vilken
omfattning och var boken sedan kan köpas. Upplagans
storlek blir helt enkelt densamma som antalet
förhandsbeställningar.
Missa inte detta fina erbjudande! För eget bruk, som
presentbok och/eller för att sälja vidare med förtjänst
genom inköp á 275:- och försäljning á 375:-.

Vänliga hälsningar
Redaktionsgruppen: Kenneth Awebro, Lennart Klang,
Per Persson
Kassör: Anita Hammargren
Styrelseledamöter: Ann-Charlotte Båving
Kankaanranta, Göran Holmgren, Magnus Kjellgren,
Renée Lundgren, Inger Niva, Pia Persson, Jesper
Peruzzaro

Innehåll (med reservation för modifieringar och ändringar)
Redaktionsgruppen
Redaktionsgruppen

Inledning/förord
Företagsamhet på Udden och våra sponsorer

Per Persson
Leo Hassler

Stadsplanering och måttfullhet
Vinter och sommar - Gültzauudden är bäst

Kenneth Awebro
Lennart Klang

Christian Gültzau jr - vem var det?
”Stenåldern” på Gültzauudden

Per Persson
Riitta Järventaus-Forrest
Lennart Klang

Trädgårdsstaden
Från handelsträdgård till att bli med trädgård
Rådhuset

Caroline Graeske

Skandalboken om Udden. Hans G. Westerlunds Smiths i Gamleå

Per Persson

ARcTic Festival blev Vinter- och Sommarbiennaler

Ann Hörsell
Kenneth Awebro
Leif Larsson

Befolkningsstatistik om Udden
Kring befolkningen 1900 - 1930
Till Gültzauudden kan man flytta tre gånger på 62 år

Ingemar Hellsten
Rolf Nilsén
Richard Forrest
Lennart Klang

När seklet var ungt
Om myt och verklighet. Cyklade verkligen Bob Dylan på Udden?
The Thrill Ain`t gone. B.B. King med niomannaband på Udden
Udden i Rapsodisk förvandling 2004

Ann Hörsell
Lars Hedström
Anders Bylund

Sjukhuset, Vängåvan och Alma Ehinger
Vängåvan i början av 80-talet
Gamla färjlägets båthamn

Bengt Forsberg
Birgit Hassler
Karl-Gösta Wallin
Birgitta Lundgren Fröjmark
Ulla Persson

Kärleksstigen och Svansjön
Barndomens båtar och bad
Varma minnen om kallt vatten
Tjärhovsgatan och Udden som barndomsminnen från 1930-talet
Återbesök på Gültzauudden

Leo Hassler
Ingemar Hellsten
Lennart Klang
Lennart Klang

Öppna butiken. Om gamla och nya brev och majbrasan
Ode till Udden
Party på Udden
Gültzaus Vänners första 10 år

Leo Hassler
Lennart Klang

Om världens verkliga tillstånd
Visioner om parkområdets och rådhusets framtid med hjälp av en
kulturhistorisk/arkeologisk rundvandring

Kenneth Awebro &
Gunnar Lindgren

När hände vad? En sammanfattande kronologi

Redaktionsgruppen

Författarpresentationer, bildkällor och fotografer

Vänd på bladet, så ser Du hur innehållet kan bli Ditt! – >>

