GEMLA BLADET
Årgång 15 Februari 2022, ges ut av Gemla Samhållsråd!
———————————————————————————————————

Tis 1 Kl 18 Samhällsrådet sammanträder i Gemla Leksaksmuseum. Alla är välkomna att deltaga.
Tor 3 Kl 16:30 Herrbastu, sedan varje torsdag fram till
och med maj

Sön 6 Kl 17 Dambastu, sedan varje söndag i ojämna
veckor. Varmt välkomna.
Tor 24 Kl 17:30. Bokcafé. Boktips och fika i mysiga
Gemla Bibliotek. Ta gärna med Dig boktips och dela
med Dig om Du vill. Begränsade platser, anmälan till
gemla.bibliotek@vaxjo.se eller 0470 734640

Meta Frisör

Restriktionerna kring covid19 innebär att
Monas motionsgympa skjuter fram starten på vårterminen i 3 veckor.
Det innebär alltså att ditt bokade pass kommer preliminärt att vara under veckorna 6-19 istället för 3-16.

Välkommen att boka Din
tid. Tel 073 621 4158

GRANSHOLMS IF I SPORTHALLEN

Torsdagslunch på Gemla Pizzeria!

Fre 4 Kl 19:30 Herrar Div. 3 Södra GIF A—Jämjö IBK
Fre 18 Kl 19:30 Herrar Div. 3 Södra GIF A—SSG IF
Sön 27 Kl 13 Herrar Div. 4 Sydvästra GIF B—Alvesta IBK

Detterskogs tar över
på Gemla Station!

Från och med 1/3-2022 är det vi som
ska få driva den här pärlan. Gemla station, vi kommer döpa om henne till #gemlamatmagasin .
Vi tänker fylla det här fina huset och dess kringbyggnader med så mycket liv! Vi vill skapa ett kreativt rum för
mat och människor. Det blir lunch delar av veckan,
brunch, marknader, konferenser och självklart en massa
massa god mat. Här tänker vi fokusera på svensk mat
men självklart addera en twist och tillåta oss att flyta
utanför gränsen ibland ( lite flex behöver vi:). Mer information kring vårt magasin kommer. Det finns en annan bra sak också, att det inte är slut på överraskningar
här, det kommer mer… Jag hoppas att ni vill hänga med
på en kul resa ihop med oss! #attbyggaendröm

Tor 3 Kålpudding med potatis och sallad
Tor 10 Ugnstekt falukorv, potatismos, sallad
Tor 17 Strömming med potatismos och sallad
Tor 24 Kycklingfilé, potatis, paprika och sallad
Kaffe o kakor ingår, Välkomna in

Sön 6 Kl 10. Gudstjänst för Små och stora. Lars-Gunnar
Selinder och Magnus Jakopsohn
Lör 12 Kl 17 Kvällshymn, En gudstjänst i lugn och ro.
Susanne Gustavsson och Dorothea Knuts
Sön 20 Kl 10 Mässa, Barbro Feling och Magnus Jakopsohn.
Sön 27 Kl 10 Gudstjänst Lars Gunnar Selinder och Dorothea Knust. Vi bjuder på semlor.
.
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I december 2022 antog Växjö kommun en ny uppdaterad översiktsplan.
I en översiktsplan beskriver kommunen hur man fysiskt tänker utvecklingen de närmaste åren.
För vår del i Gemla är det intressant hur
man ser på den framtida utvecklingen.
Man skulle kunna säga att översiktsplanen är
jämförbart med en fråga ställd till en tonåring i högstadiet, ”vad tänker Du bli när Du
blir stor”. I tonåren har man drömmar en del
högtflygande, långt ifrån alla kan bli hockeyproffs, andra kanske väldigt konkreta. Yrkesdrömmar som kommer att bli tongivan de
för den utbildningen man ska välja.

Den kommunala översiktsplanen pekar ut i
vilken riktning man förväntar sig att kommunen ska arbeta efter.

•

Bostadsbyggandet ska prioriteras till
Växjö stad, Gemla och Ingelstad
• Översiktsplanen fokuserar även på god
infrastruktur för kollektivtrafik samt gångoch cykelvägar så att du ska kunna ta dig
fram utan bil. Bland annat pekar man ut en
gång- och cykelväg mellan Gemla och Växjö
som högt prioriterad, fler stationer i Växjö
stad samt dubbelspår på järnvägen mellan
Växjö och Alvesta.
• Växjö stad ska utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott
och fritidsaktiviteter. Den största utvecklingen kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark,
södra delen av Växjö och Hollstorp samt
längs Teleborgsvägen.
• Ett starkt och framtidsinriktat näringsliv
ska kunna etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande
verksamheter ska kunna expandera i området runt flygplatsen.
• Lammhult och Braås, Rottne och Ingelstad är orter som ska stärkas som bostads-,
arbets-, handels-, och serviceort och som
ska serva ett större område.
Detta är ett sammandrag av översiktsplanen
och vill man se läsa mer kan man följa länken https://vaxjo.se/sidor/trafik-ochstadsplanering/nyheter---trafik-ochstadsplanering/arkiv/2021-12-14-klart-saska-vaxjo-kommun-utvecklas-pa-lang-ochkort-sikt.html
Text: Ola Aronsson
Källa: Gemla Samhällsråds hemsida.
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Äntligen, efter tio års väntan
Är ett nytt bostadsområde på väg att bli verklighet. I genomsnitt 3 villatomter om året är
alldeles för låg takt. Text och foto: Ola Aronsson
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