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Sön 31 kl. 18 Dambastu. Välkomna 

Mån 1 Solgården, Tradition och liv 14.30, Eva 
Carlsson

Ons 3 kl. 08.30 Gubbfika på Macken

Tor 4 kl. 12-14 Torsdagslunch på Bakluckan. För-
boka gärna, välkomna.

Tor 4 kl. 17 Herrbastu, varje torsdag fram till 2 juni. 
Varmt välkomna. 
Sön 7 Gudstjänst med DOPFEST 10.00, Lennart 
Johnsson, Annika Fritzon

Tis 9 kl 09.30 Kärringfika på Macken.

Tis 9 kl. 19 Gemla Samhällsråd sammanträder på 
Bakluckan. Välkomna.

Ons 10 kl. 08.30 Gubbfika på Macken
Ons 10 kl 19 Askonsdagsmässa, Lennart Johns-
son, Joakim Nilsson

Tor 11 kl. 12-14 Torsdagslunch på Bakluckan. För-
boka gärna, välkomna.

Tor 11 kl. 17 Herrbastu, varje torsdag fram till 2 
juni. Varmt välkomna.

Sön 14 kl. Dambastu. Välkomna 

Sön 14 Gudstjänst kl. 16.30, Barnkördag för hela 
Växjö pastorat, Lennart Johnsson, domprost Tho-
mas Petersson, Linda Andersson m.fl.

Mån 15 Solgården, Tradition och liv 14.30, Eva 
Carlsson

Tis 16 kl 09.30 Kärringfika på Macken

Ons 17 kl. 08.30 Gubbfika på Macken

Tor 18 kl. 12-14 Torsdagslunch på Bakluckan. För-
boka gärna, välkomna. 

Tors 18 Temagudstjänst kl. 18.00, lekmannaledd, 
Tilman Fuchs, Eva Carlsson. Ingen gudstjänst sön-
dagen därpå

Barngrupperna startar igen! 

Tisdagar ”Sjung med mig” 10.00-11.30
Torsdagar ”Små och Stora 10.00-11.30
Leds av vikarie Ida Sjöö, 070 6777170

Välkommen till Gemla församlingshem!

Varje år kommer Gemlabladet 
ut med 12 nummer, ett inför 

varje ny månad! 

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

Tor 18 kl. 17 Herrbastu, varje torsdag fram till 2 
juni. Varmt välkomna.

Tis 23 kl 09.30 Kärringfika på Macken

Ons 24 kl. 08.30 Gubbfika på Macken

Tor 25 kl. 12-14 Torsdagslunch på Bakluckan. 
Förboka gärna, välkomna.

Tor 25 kl. 17 Herrbastu, varje torsdag fram till 2 
juni. Varmt välkomna. 

Sön 28 Kl. 10 Högmässa, Lennart Johnsson, Joa-
kim Nilsson. Öjakören
 
Mån 29 Solgården, Tradition och liv 14.30, Eva 
Carlsson



Tack för att Ni använder sä-
kerhetsbältet. Ögonkontakt är 
också bra. Gemla Samhällsråd 
driver tillsammans med Växjö 
Kommun och Gemla Skola 
projektet  ”Trygg trafikant i 
Gemla”  
 

TRYGG TRAFIKANT I GEMLA! 
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Snöröjning i Gemla! 
Gemlabladet vill informera om 
att Magnus Nilsson Härensås, 
Gemla har ett avtal med Växjö 
kommun om snöröjningen i 
samhället. Man kan säga att 
det gäller för alla gator med vita 
namnskyltar. Från Hantverks-
vägen i norr till Röslyckevägen i 
söder. 

Undantaget gång o cykelbanor-
na som plogas av annan entre-
prenör. Magnus avgör själv när 
det är dags att köra ut. Direktivet 
från Växjö Kommun är att 
nederbörden ska ha upphört 
och att det ska ha kommit 8 
cm snö beroende på vind och 
snökonsistens.  Målsättningen 
är att före morgonrusningen ha 
gjort insatser på de större vägar-
na under förutsättning att 
startkriterierna uppfyllts. 

Du kan underlätta arbetet för 
Magnus genom att röja trädgre-
nar som hänger ut på körbanan 
och lämna företräde för hans 
traktor när han är på gång. När 
det kommer till behov av sand-
ning är det Magnus som bedö-
mer när det är risk för halka och 
behov att kalla ut sandbilen.

Läs mer på Växjö Kommuns 
hemsida www.vaxjo/innevana-
re/trafik 
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Varje år kommer Gemlabladet ut med 12 nummer, ett inför varje ny månad! 
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

Många vill flytta till Gemla - 
möt nyinflyttade Mario och Hanna! 
Vad var viktigt när ni bestämt er för att skaffa ett eget hus?

- Vi sökte ett 50-60 tals hus gärna med tegel fasad. Tittade på något objekt i Hovmantorp men 
fastnade till slut för huset på Hantverksvägen i Gemla, säger Mario. 
Lite renoveringsarbete får man alltid räkna med. Under hösten har bl. a. dräneringen runt hu-
set förbättrats och tidigare i vår byttes taket ut. Till detta hittade vi en duktig hantverkare, Da-
niel Svenssons Bygg, på samma gata.

Närheten till Växjö och Alvesta har också haft betydelse för valet av bostadsort. Mario arbetar på 
Växjö Kommun och Hanna i Alvesta. Att bo mitt emellan och de goda kommunikationerna åt båda 
håll gör att vi kan klara oss med endast en bil. Mario och Hanna berättar vidare att man sedan tidi-
gare hade goda vänner i Gemla som varmt rekommenderade en flytt till Gemla. Ines har fått en plats 
på dagiset på Harekullvägen och trivs bra där. På frågan om det är något man saknar nämner man 
pizzerian och möjligen en mötesplats. Cafét på Gemla Station var ju trevligt när det var öppet.

- Vi är väldigt nöjda med vårt val av Gemla och har mött många vänliga och tillmötesgående 
vänner och grannar.

Mario och Hanna med dottern Ines, 2 år, valde under 2015 att flytta till egen villa i 
Gemla. Den nya adressen blev Hantverksvägen 15. 

Det är stor efterfrågan på villor i Gemla. Under 2015 sål-
des mer än 16 villor, några nybyggen har också tillkom-
mit. Tillgången på villatomter är i stort sett noll. Under 
året som kommer färdigställer Vidingehem 12 hyreslägen-
heter på Kvarnvägen. Det är 8 år sedan det senast hände 
då lägenheterna på Ängsvägen stod klara. En alldeles för 
lång tid. Gemla Samhällsrådet har uppvaktat såväl Växjö 
Kommun som Vidingehem om att ta fram planer för nästa 
hyresfastighet och att slutföra detaljplanen för det så kall-
ade Pellagårdsområdet.

Text och foto: Ola Aronsson


