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Tor 2 kl 17 Herrbastu, varje torsdag fram till den 23 maj.
Tor 2 kl 12 Dagens lunch på Gemla Pizzeria, Kotlettstek med
potatis och sallad
Sön 5 Nu är det dags att börja med bouleträning i Stocköparken. Gamla som nya medlemmar, välkomna, klot finns att
låna. Vi tränar kl. 10.00 - 12.00
Sön 5 kl 18 Dags för dambastu. Vi badar var tredje söndag.
Välkomna
Sön 5 kl. 15.00 Söndagsgudstjänst, Tobias Stark, Charlotte
Forsberg, kyrkfika
Sön 5 kl.18.00 Gransholms IF U - Ljungby IF U. Granvallen.
Ons 8 Bouleträning kl. 16.00 - 18.00 i Stocköparken.
Tor 9 kl 17 Herrbastu, varje torsdag fram till den 23 maj.
Tor 9 kl 12 Dagens lunch på Gemla Pizzeria, Kycklingfilé
med potatis och sallad
Fre 10 kl.19.00 Gransholms IF - Forsheda IF. Granvallen.
Sön 12 Bouleträning kl. 10.00 - 12.00 i Stocköparken.
Sön 12 kl. 11.00 Gudstjänst med Liten och Stor, Lennart
Johnsson, Lars Hallgren, Caroline Crona, Sångfåglarna
sjunger. Sommaravslutning för barngrupperna, med
efterföljande lunch. Anmälan till lunch caroline.crona@
svenskakyrkan.se.
Ons 15 Bouleträning kl. 16.00 - 18.00 i Stocköparken.
Tors 16 Hemlig resa med Öja-Gemla PRO. Buss från Öja
kyrka kl.7.50 och Macken kl 8.00.
Tor 16 kl 17 Herrbastu, varje torsdag fram till den 23 maj.
Tor 16 kl 12 Dagens lunch på Gemla Pizzeria, Köttfärslimpa
med potatis och sallad
Fre 17 Hemlig resa med Öja-Gemla PRO. Buss från Öja
kyrka kl.7.50 och Macken kl.8.00
Fre 17 kl 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Cedrix Orkester.
Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Lör 18 kl. 14.00 Konfirmationsmässa, Anna Borgström, Annika Fritzon, Caroline Crona
Lör 18- Sön 19 kl. 11-16 Loppmarknad på Peter Kristinas
väg 3. Våffelservering!

Sön 19 kl. 10 Annicka Stacke, Dorothea Knust, kyrkfika
Sön 19 Bouleträning kl. 10.00 - 12.00 i Stocköparken.
Tis 21 Andakt på Solgården kl. 14.30. Susanne Gustafsson och Dorothea Knust.
Ons 22 Bouleträning kl. 16.00 - 18.00 i Stocköparken.
Tor 23 kl 17 Herrbastu. Nu stänger vi och återkommer 22
augusti.
Tor 23 kl 12 Dagens lunch på Gemla Pizzeria, Strömming
med potatis och sallad
Fre 24 kl 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Trasthes Orkester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Lör 25 kl 10 - 16 Öppen trädgård hos Bengt och Lilian
Gustavsson, Brändabacken 4. Kom och njut av det som
blommar just nu och samtidigt få lite trädgårdsinspiration. Viss försäljning av växter finns.
Lör 25 kl.14 Gransholms IF - Slätthögs BOIF. Granvallen.
Lör 25- Sön 26 kl. 11-16 Ellandadagarna. Kom och besök oss i mysiga Ellanda. Choklad, glass, honung, smide,
bivax, växter, loppis, konst, hantverk med mera. Mer info
på Facebook @ellandadagarna.
Sön 26 Bouleträning kl. 10.00 - 12.00 i Stocköparken.
Sön 26 kl. 15.00 Söndagsgudstjänst, Tobias Stark, Charlotte Forsberg, kyrkfika
Tis 28 kl 18 Gemla Samhällsråd sammanträder i Gemla
Leksaksmuseum. VÄLKOMNA.
Ons 29 Bouleträning kl. 16.00 - 18.00 i Stocköparken.
Tors 30 kl. 9.00 Kristi Himmelsfärdsdag, Ottegudstjänst
på Hembygdsgården, frukost kl. 8.00.
Tor 30 kl 12-16 Konstutställning på Gemla Leksaksmuseum. Träslöjd av Evert Gunnarsson och Rune Fransson
visas.
Tor 30 kl 12 Dagens lunch på Gemla Pizzeria, Lax med
potatis och sallad
Fre 31 kl 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Charlies Orkester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

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, på e-post gemlabladet@gemla.se, manusstopp 15:e i var månad.
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397, 070-2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com
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Kanottur
i sommar?
Hyr kanoter hos Öja Badförening En underbar naturupplevelse!
Boka hos Ola Aronsson 070-2032246
eller ola.aronsson@outlook.com.
Besök vår hemsida www.badaigemla.se

Bina
behöver
din hjälp!
Tillsammans.

Häromdagen på den gamla grusvägen
Mötte jag en man som sa:
”Jag är ute och går på jordklotet
i vårt solsystem, på vintergatan
Vi kramade varandra och vandrade
tillsammans vidare, var och en åt sitt håll”

Bin är livsviktiga för vår matproduktion.
Men en tredjedel av Sveriges vilda
biarter är på väg att försvinna.
Nu vänder vi trenden tillsammans!
www.räddabina.nu

Swisha en gåva
till 901 2014
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Fresh AB firar en
enastående milstolpe

I mars 2019 tilldelades Intellivent SKY det
prestigefulla designpriset Red Dot Award som
är ett av världens finaste designpris. Priset
har sedan 1955 delats ut till produkter med
en unik och innovativ design. Fresh tävlade
tillsammans med 5 500 bidrag från 55 länder.

-tillverkat över en halv miljon
Intellivent® badrumsfläktar
Ventilationsföretaget Fresh AB som är
beläget vid det anrika pappersbruket
i Gransholm har sedan 1970-talet
levererat högkvalitativa lösningar
och system för en bättre innemiljö till
kunder över hela världen. Under våren
2019 firar företaget en stor milstolpe då
Intellivent® badrumsfläkt nummer
500 000 tillverkats och levererats.
Badrumsfläkten Intellivent® är utvecklad, designad och
tillverkad på Fresh AB och är resultatet av ett gediget och
noggrant hantverk. När den lanserades 2009 satte den
en helt ny standard för badrumsfläktar med sitt avancerade styrsystem och intelligenta fuktstyrning. Därav
namnet Intellivent – Intelligent Ventilation. Utvecklingsavdelningen hade lyssnat både på slutkonsumentens
önskemål och behov men även installatörers önskemål
om installationsvänlighet och flexibilitet. Intellivent® har
förutom i Sverige och Norden även sålts på flera exportmarknader i ett 15-tal länder och därmed bidragit till ett
friskare inomhusklimat i stora delar av världen.
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Designpris Red Dot Award
Efter succén med Intellivent® började Fresh för
några år sedan skissa på en ny badrumsfläkt, med
helt nya unika funktioner. Efter hårt jobb lanserades uppföljaren Intellivent SKY under hösten
2018. Som enda fläkt i världen har Intellivent SKY
utrustats med en luktsensor som känner av starka
lukter. När sensorn upptäcker en stark lukt ökar
fläkten varvtalet och avlägsnar snabbt lukten så
att luften hela tiden ska kännas fräsch. Förutom
luktsensorn är Intellivent SKY också utrustad med
en touchpanel och möjlighet till App–styrning
vilket gör det enkelt att ställa in fläktens olika
funktioner. Med dessa nya funktioner har Fresh
tagit Intellivent-familjen in i framtiden.

Vinnare av årets produktdesign Red Dot Award 2019

Intellivent® Sky
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Historien om Fresh AB
Företaget Fresh AB grundades 1969 i
Gemla där det fortfarande är verksamt
i det gamla anrika pappersbruket
med anor från 1700-talet. Företaget
sysselsätter idag omkring 70 personer
fördelat i produktionen och på kontoret.
Skandinavien är den starka marknaden
men företaget eller dess dotterbolag är
även verksamma på exportmarknader
utanför Skandinavien såsom Tyskland,
Storbritannien, Holland och Japan.
Ventilationsösningarna är konstruerade
och tillverkade med optimal kvalitet för
en hög driftssäkerhet och lång livslängd.
Med en egen konstruktionsavdelning
och tillverkning erbjuder Fresh korta
ledtider och en hög flexibilitet.

