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Sön 2 kl 18-20 Dambastu 40 kr. Tag gärna med eget fika. Frågor 
kontakta Liz 070-2536 024 Vaarmt välkomna. 

Sön 2  kl. 17.00, Femte söndagen i Fastan, Gudstjänst, ”Försona-
ren”, Tobias Stark, Thomas Niklasson. Öja Kyrka. 

Tis 4 Kl. 10.00 Frukost-fika för såväl stor som liten och efterföl-
jande sångstund, lek och pyssel för barn ca 0-2 år. Ingen föran-
mälan. Även 11, 18 och 25 april. 

Tors 6 kl. 10.00 Frukost-fika för såväl stor som liten och efterföl-
jande sångstund för barn ca 0-6 år. Ingen föranmälan. Även 13, 
20 och 27 april. 

Tors 6 kl. 17:30 – 19:00 Vår i Gemla med omnejd. Anders Rapp, 
naturpedagog, fotograf och författare till flera naturböcker, lär 
oss att känna igen fågelläten och visar bilder på en spännande 
flora! Förresten, vet du hur man härmar kungsfågeln...?
Gemla bibliotek, fri entré.

Tor 6 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varm 
Välkomna! 

Tors 6 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. VÄXJÖ HANDELSTRÄDGÅRD KOMMER MED PÅS-
KEN. Gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad av 20:-.  Vi 
träffas i stora matsalen på Solgårdens äldreboende i Gemla.

Sön 9 kl.14.00 Gransholms IF U - Sandsbro AIK U Granvallen 
konstgräs

Sön 9 kl 10.00, Palmsöndagen, Högmässa, ”Vägen till korset”, 
Lennart Johnsson, Eva Johnsson Rydman. Öja Kyrka. 

Sön 9  kl 17 Gemla Folkpark har årsmöte i Mickis Matsal. Välkom-
na.

Skärtorsdag 13  kl. 19.30, ”Det nya förbundet”, Lennart Johns-
son, Joakim Nilsson, violin Sarah Holmlund. Öja Kyrka. 

Tors 13 14.00-16.00 Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhälle .Vi träffas i stora mastsalen på Solgården´s  äldreboen-
de i Gemla.

Tors 13 Skärtorsdagen 14.00 Mässa på Solgården, Erik Keijser, 
Eva Johnsson Rydman.

Fre 14  kl.14.00 Seriepremiär Div. 3 Sydöstra Götaland.  
Gransholms IF - Sölvesborgs GoIF     Granvallen konstgräs

Långfredag 14  kl. 10.00, Gudstjänst, ”Korset”, Lennart Johnsson, 
Joakim Nilsson, Öjakören. Öja Kyrka. 

Påskdagen, 16  kl. 10.00, Påskdagsmässa, ”Genom död till liv”, 
Lennart Johnsson, Joakim Nilsson, Öjakören och BRASSkvartett. 
Öja Kyrka. 

Tors 20 14.00-16.00 Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s äldreboende 
i Gemla.

Tor 20 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varmt 
Välkomna.

Sön 23 kl 18-20 Dambastu 40 kr. Tag gärna med eget fika. Frågor 
kontakta Liz 070-2536 024 Vaarmt välkomna.

Sön 23 kl. 10.00, 2 i påsktiden, familjegudstjänst, ”Påskens vitt-
nen”, Lennart Johnsson, Joakim Nilsson. Öja Kyrka. 

Tis 25 kl 19 Gemla Samhällsråd sammanträder på Bakluckan. 
Alla är välkomna. 

Ons 26 kl.14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till medlemsmöte i 
Solgårdens matsal. Mötesförhandlingar, kaffeservering, lotterier. 
Jurist Rebecca Zackrisson Växjö ger en information om arvsrätt 
och familjerätt. Kostnad 50 kr. VÄLKOMNA

Tor 27 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varm 
Välkomna!

Tors 27 kl 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. Vi träffas i stora matsalen på Solgården`s äldreboende.

Fre 28 kl.19.00 Gransholms IF - Rydaholms Goif, Granvallen 
konstgräs

Sön 30  kl. 20.30, 3 i Påsktiden, VÅR-andakt i samband Valborgs-
mässofirande, ”Den gode herden”, Johan Lindstrand, Joakim 
Nilsson, Öjakören. Öja Kyrka. 

Sön 30 kl 19:30 Valborgsmässofirande vid Öja Kyrka
 

Gemla station i april!  
Alla torsdagar och fredagar öppet som vanligt 11-17 
Obs! Långfredagen 11-16. I april har vi även lördags-
öppet 1, 8, 22 och 29 april kl 11-16. 

Välkommen! 

Bajs å barnfötter!

Gemla Förskolas barngrupper går flera gånger i veckan utanför försko-
leområdet. Det finns många ställen i vår omgivning i Gemla som barnen 
älskar att leka i å gå till. Elljusspåret/skogen/promenera till Macken/Stoc-
köparken m.m. Vi kan väl tillsammans hålla dessa områden rena.

Med vänlig hälsning Gemla Förskola



MACKEN 
MÅN-FRE 9-19   LÖR 9-17   SÖN 10-15  TEL. 0470-67772

Gemla
Besök oss på Facebook! Macken: www.facebook.com/gemlamacken.se  Bakluckan: www.facebook.com/Bakluckanigemla

Gratis hemkörning av din mat!
Du får en trisslott första gången du mailar in din 

beställning av mat för hemleverans! 
Skicka ditt mail till macken.gemla@tele2.se 

Missa inga erbjudanden! Skaffa Matöppet-appen 
på www.matoppet.se

Du vet väl att du också kan bidra med material och information till Gemlabladet?  Skicka gärna bidrag 
till innehållet till Kristin Horn Sellström till gemlabladet@gemla.se, manusstopp 15:e i var månad.  
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson  0470-67397,070-2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com

EN MAJBLOMMA ÄR ETT KVITTO PÅ
ATT DU HAR HJÄLPT ETT BARN,
SOM HAR DET SVÅRT!

Torsdagen den 6 :e april börjar barnen på 
Gemla skola att sälja årets MAJBLOMMOR.
Hjälp dem att hjälpa, genom att köpa
MAJBLOMMOR,så att alla barn ska kunna 
dela gemenskapen med kamrater i skolan 
och på fritiden, oavsett sjukdom, funktions-
nedsättning eller social situation.

Öja Majblommeförening

Årsmöte i hembygdsföreningen!

Öja Hembygdsförenings årsmöte genomfördes 
under sedvanlig ledning av Sven-Erik Karlsson. V. 
ordf. Rune Hagman inledde med en resumé av årets 
omfattande verksamhet samt höll en parentation för 
medlemmar som lämnat föreningen.
Särskilt nämndes Evert Gunnarsson, en av initiativta-
garna till Leksaksmuseet. 

Den nya styrelsen består av Martina Böök ordf., 
Rune Hagman v. ordf., Agneta Aronsson kassör, Rolf 
Björck sekr., ledamöterna Kurt Gustafsson, Irene 
Oskarsson, Ulla Petersson samt suppleanterna Sven 
E Karlsson, Johnny Welinder, Ingrid Granat och Per-
Olof Nilsson.

Vad ska det nya Leksaksmuseet heta? Även om 
tyngdpunkten kommer att vara leksaker visas även 
näringslivet i Gemla. ”Leksaks- industri och närings-
livsmuseum” blir lite långt. Fortsättningsvis enbart 
”Leksaksmuseum” säger inte hela sanningen. Har Du 
ett bra förslag, kontakta Sven Aronsson tel. 070 635 
1528 eller sven@aronsson.nl
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SATSA PÅ POÄNG
Gör en riktigt smart investering

Långsiktigt sparande är en smart investering. 
Och ju tidigare man börjar spara, desto bättre. 
Att ha en rejäl grundplåt när det är dags att ta 
avgörande steg i livet är en trygghet.

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

MAN  
INVESTERAR 

I POÄNG

MAN  
FÅR UT MER 
VALFRIHET

MAN 
INVESTERAR 

PÅ LÅNG SIKT

ETT ENKELT TIPS!

Ett sådant steg handlar om boendet. 
Till exempel när det är dags att flytta 
till första egna lägenheten. Eller när 
man ska sälja sin villa och flytta till en 
hyresrätt. Men då handlar det inte bara 
om pengar, utan också om något mycket 
enklare, nämligen poäng. 

För 100 kr om året står du i den 
kommunala bostadskön. 
Under tiden kan du luta 
dig tillbaka medan 

dina köpoäng rullar 
in – ett om dagen.

Så gå in på Boplats 
Växjö redan idag och 

påbörja din framtidsinves-
tering. På så sätt blir valfri-

heten som störst när den 
behövs som mest.

          Välkommen!

MAN ÄR  
REDO NÄR DET 

ÄR DAGS
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Hej alla Bakluckebesökare! 
Vi, Stig och Ulla tackar er alla för fina år med alla kärleks-
fulla och goa Gemlabor och en del andra som besökt  
Bakluckan. Maj Johansson och Inger Hildingsson har gjort 
ett fantastiskt jobb med all mat! Aldrig några sura miner, 
utan alltid tillmötesgående och proffsiga. Inget har varit 
omöjligt för dessa damer. Vi är sååå tacksamma för er! 

Nästa år fyller Stig 70 och jag 65, så nu ska vi starta vårt 
eget företag, det ska bli spännande. Livet är så mycket 
mer än bara jobb! Men, som sagt, tiden med er Gemlabor 
både på Macken och Bakluckan har verkligen givit oss 
glädje och kraft! Utan er hade vi inte hållit ut. 
Nu är det Mohammad som ska få ta del av er och Roger 
på Macken! Vi önskar alla berörda; personal, "gubbarna" 
och alla "omkringhjälpare", som ständigt "ryckt ut" för att 
hjälpa oss med löpande problem som alltid uppstår i en 
butik. Stig kan inte lämna Macken riktigt än, så han får 

ni se lite till, men Bakluckan är nu Mohammads. Det kommer att bli hur bra som helst, det är en fin kille som vi tror 
mycket på! Vilken lycka att lämna över Bakluckan till en som verkligen orkar och vill satsa! Vi är privilegierade som 
får ha en liten restaurang i Gemla! Tack fina vänliga Gemlabor för att ni ställt upp på oss! Ulla och Stig

Hej!

Jag heter Mohammad Amin och det är jag som 
ska ta över Bakluckan! Jag är 45 år och bor i 
Växjö med min fru. Vi har fem barn som alla är 
utflugna. Jag äger också Pizzeria Palermo i Växjö.  
Det ska bli spännande att komma till Gemla, jag 
har hört så mycket gott om denna by!

Gubbfikat, Käringafikat och Torsdagsluncherna 
fortsätter som vanligt och jag kommer att 
annonsera om Pubkvällarna i bladet. Bakluckan 
kommer att hålla öppet varje dag från kl 11.00 - 
20.00 varje dag med möjlighet att äta god mat och 
beställa pizza och annat. Jag ska försöka göra det 
så trivsamt som möjligt efter Stig och Ulla. 

Hjärtligt välkomna till Bakluckan och hoppas att 
ni ska tycka om min mat! Kom gärna med förslag 
och prata med mig om aktiviteter vi kan ha i 
Bakluckan! Mohammad Amin

Be kind, always! 
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Pallar, kan det vara en bra affärsidé! 

Det tvivlar inte Irene och Jan-Olof Sturesson på. Emballage & Transport i Gemla AB eller kort och gott E.T.G. är ett bevis på det-
ta. Jag har varit på besök hos ETG i Gemla beläget på Jägarvägen alldeles nedanför elljusspåret. Väl innanför dörrarna möts jag 
av truckar och höga staplar av lastpallar. Det smäller från spikpistoler och ljuder från tigersågar. En febril verksamhet som går på 
högvarv. Olle Sturesson (68) eller ”Lill-Olle” som jag är van att kalla honom sedan tiden på femtiotalet då vi var arbetskamrater på 
Micki, visar mig runt och demonstrerar hur rationellt det går till när en uttjänad lastpall får nytt liv.

Vid frukostdags sätter vi oss tillsammans med hustrun Irene (64) och barnbarnet Linus (23) runt ett bord och samtalar. Innan dess 
har Irene vänskapligt kollat av med sina medarbetare från Polen hur det gick med fotbollen i Sporthallen nu i helgen. Jag känner 
genast att här existerar inte ”dom där uppe och vi här nere på golvet”. Här arbetas det mot ett gemensamt mål som en stor familj. 
Här råder ordning och reda både på material, verktyg och ekonomi.

Jag känner till att Olle länge har varit företagare med olika andra verksamheter och frågar, hur kom det sig att det blev just lastpallar 
Du skulle jobba med. Olle berättar att han just hade sålt av företaget Mito och tänkt att få mer tid över för folkracebilar. Då frågade 
en kompis om han kunde skaffa fram några lastpallar. Som den entreprenör Olle är svarade han: ”det kan jag nog fixa. Hur många 
vill Du ha?” Samtidigt väcktes tanken på att det skulle kunna vara en bra affärsidé. Att köpa in trasiga lastpallar, reparera och sälja 
dem som godkända för allehanda transporter. 

Idag kommer det en strid ström med pallar. Från både större och mindre företag inom såväl livsmedel, bygg- som industri. Väl inne 
på fabriksområdet bedömer man kvalitén ger kunden ett pris och så har man ”råvaran” på plats. Nu startar reparationsarbetet. På 
flera platser i fabriken står personal som bedömer skador och utför utbyte av brädor eller klossar. För de flesta av oss är en lastpall 
en lastpall kort och gott men hos ETG handlar det om ett bredare sortiment. EUR märkta A och B pall i olika klasser, engångspallar, 
halvpallar, värmebehandlade pallar för export utanför EU. Andra produkter är pallkragar och lock för att nämna några. 

Utöver ägarna Olle, Irene och barnbarnet Linus sysselsätter man 13 personer inhyrda från ett bemanningsföretag. 
Norbert Szkudlarek äger det bemanningsföretag som förser ETG med duglig personal. För övrigt bor Norbert med sin familj i Gem-
la. Även Norbert ska köpa in sig i en del av företaget. För den som ser möjligheter och inte problem kan en enkel fråga: ”Kan Du 
skaffa några lastpallar” leda till ett välmående företag och försörjning åt många familjer. Det vill jag kalla småländsk företagaranda! 
Sådana visionärer behöver vi många av.

Text och foto: Ola Aronsson


