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 Extra! 
I oktober månad 

har det varit en del 

tråkigheter i Gemla! 
Vanligt vis är det väldigt lugnt i vårt 

fina samhälle. En bra plats att bo på.   
Välskötta föreningar som erbjuder 

våra ungdomar fritidssysselsättning 

av olika slag. En skola som erbjuder 

bra undervisning av kompetenta 

lärare. Vi har nära till en underbar 

natur som erbjuder ett rikt frilufts-

liv, bad, fiske och frisk luft. 

Men ibland ändras bilden, personer 

med dåligt omdöme använder sin 

energi till att förstöra och fördärva.  

När detta händer är det vi vuxna 

som måste sätta ner foten och med 

bestämdhet korrigera beteende 

som vi inte accepterar. 

Det är vi vuxna som har ansvaret för 

vad våra barn ställer till med på sin 

fritid. Enskilda personer får sina 

ägodelar skadade, samhället får 

kostnader för att sanera och åter-

ställa. Pengar som skulle kunnat 

användas till att göra gott.  

Det är vi vuxna som måste ha koll 

på hur vi förvarar sprayburkar. Ta 

reda på varför de försvunnit från 

förrådet och i fortsättningen ha kon-

troll över var de finns. Helst att de 

är inlåsta 

 Vi behöver inte och ska inte accep-

tera att vårt fina Gemla förfulas och 

skadas. 

Vår fina skola har vid flera tillfällen 

drabbats och fått se sin budget  

tömmas på pengar som egentligen 

skulle gott till att undervisa och ge 

våra barn en bra framtid.  

Det är också viktigt att alla vuxna är 

uppmärksamma och om möjligt går 

en extra runda i samhället, gärna 

runt skolan på kvällar och helger. 

Att få sitt staket eller brevlåda 

sprayad med blå färg känns inte bra 

och vreden stiger. Att få ägg kastade 

på sin dörr kan vara skrämmande.  
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