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Tor 03 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Raggmunk, 

rimmat fläsk och lingonsylt. Kaffe o kaka. Välkomna in!    

 

Sön 06 Nationaldagen Kl. 16  Flagghissning, kaffeserve-

ring. Musik av GemlaBrasset  och tal av nya ordföran-

den Torbjörn Falk.  Gällande restriktioner beaktas. Se 

annons på sidan 3. 
 

Tor 10 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Helstekt kot-

lettrad, kokt potatis, sallad. Kaffe o kaka. Välkomna in! 

 

Tor 17 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Strömming 

med potatismos och sallad. Välkommen in. 
   

Tor 24  Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kålpudding, 

kokt potatis och sallad.  Kaffe o kaka. Välkommen. 

   

 .  

 

 

 

 

 

 

 

Nya och gamla Boulespelare är 

välkomna till Stocköparken.  

Klot finns att låna. Varje söndag 

 kl 10-12 och onsdag kl 16-18 

Kanotuthyrning! 

 

 

 

Gör en utflykt på Helige Å! Hos Badföre-

ningen hyr Du kanoterna, 100 kr per kanot 

och dag. Ring och boka 070 2032 246 

Gemla Pizzeria har hemkörning måndag till fredag 11-14. 

Vi finns även på facebook: ”Gemla Restaurang”  
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 Gräv där Du står eller snarare 

tvärtemot, tippa där det behövs! 

Ungefär så gick tankarna hos Britt-

Marie Palrén när hon år 1993 ville 

snygga till Gemla på den plats där  

Stocköparken nu finns. Kallades 

”träsket”. Trädgårdsavfall, vildvuxna 

buskage och betongklumpar. Hon tog 

med sig idén till Gemla Företagsklubb, 

föregångare till nuvarande Gemla Sam-

hällsråd. Emellertid vann hon inget 

gehör för sin plan. ”Hur ska vi klara 

det” och ”Det har vi inga pengar till”. 

Nu var, och är fortfarande, Britt-Marie 

en person som ser möjligheter där 

andra ser problem. Senare i samband 

med att företagsklubben bjudit in vår 

kommunlots Anders Franzen såg hon 

en möjlighet att lobba för projektet. 

Hon såg till att få Anders till bordet. När 

kontakten väl var etablerad tog Britt-

Marie fram kartan och förklarade vad 

som behövde göras.  

-Så Du vill ha en stadspark i Gemla?” 

frågade Anders.  

- Ja, en stadspark vill vi ha, förtydligade 

Britt-Marie. Efter en stunds fundering… 

- ja varför inte, blev svaret. Och så var 

projektet igång. Britt-Marie jagade fyll-

nadsmassor från när och fjärran. En 

stor del kom från arbetet med en gång 

tunnel under närliggande Växjövägen. 

Med hjälp av ALU-arbetare och lokal 

handlingskraft  grävdes större diken för 

dagvatten, en del massor blev till en 

pulkabacke för barnen. Stigen som för-

binder Södra vägen med Stationsvägen 

namngav Britt-Marie till Kärleksstigen. 

Vad eller vem som inspirerade henne 

att fastna för det namnet vet bara hon 

själv. 

Den korsande gångvägen döpte Kerstin 

Hallberg till Lyckostigen. Med hjälp av 

pengar från den ned lagda vägförening-

en anlades en Boulebana. Sven (ordf. i 

vägföreningen) och  Sylvia Aronsson 

kastade de första kloten. Namnet 

Stocköparken föreslogs av Kurt Gustafs-

son.  När min farmor Kristina skulle 

besöka föräldragården i Skärvet tog 

hon genvägen över Stockö. Därav nam-

net Stocköparken. Företagen i Gemla 

köpte in Rhododendron buskar som 

planterades utmed Kärleksstigen. En 

gynnsam plats för dessa vackra buskar. 

Självklart skulle parken invigas. Kom-

munalråden Karl-Olof Bengtsson och 

Bo Frank klippte band och planterade 

till vårdträd. Det hölls tal, serverades 

cider och snittar. 

För närvarande har Gemla Hembygds-

förening anordnar en ”Trädpromenad” 

utmed Kärleksstigen. Ta gärna en runda 

och njut av de vackra och väldoftande 

Rhododendron buskarna. 

Man kan inte skriva något Om Britt-

Marie Palrén utan att nämna julbelys-

ningen som glatt oss i många år. Med 

ungefär samma envishet och hinder 

som att inga pengar finnsvägrade hon 

att lägga sig platt. Hon gick varvet runt 

på kommunen och hos el-leverantören 

och fick till slut ihop finansieringen. 

Upp och nermontering sköttes under 

många år av Sigge Larsson och Torsten 

Ekman. Ersättning blev lunch på Solgår-

den och att värma fingrarna eftersom 

det oftast var grisigt väder veckan in-

nan första advent. 

Det gå bra för Robert Koos, Zoltan Erös 

och deras team. Investerar nu i en la-

serskärare som ska förbättra pro-

duktionsflödet. Drygt 1 miljon kostar 

maskinen, kan skära i plåt upp till 20 

mm tjock. Tillverkar Ytterväggsgaller, 

uteluftskanaler, tilluftsdon, cykelparke-

ring väderskydd och kundvagnsgarage. 

Britt-Marie i biljettluckan då hon 2004 om-

vandlade Gemla station till en restaurang. 

 

Robert Koos framför laserskäraren 
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Nationaldagsfirande! 

Gemla Hembygdsförening bjuder in till 

firande av vår nationaldag.  

Söndag 6 juni kl 15. Vi hissar flaggan ser-

verar kaffe o kaka . Gemla Brasset med-

verkar. Vår nya ordf. Torbjörn Falk pre-

senterar sig och håller tal. Gällande  

restriktioner beaktas 

 

Boksläpp! 
Vi börjar sälja den senaste hembygds-

boken. Redaktören Rune Hagman sig-

nerar. Går att beställa  070 2032 246 

eller via gemla.hembygd@gmail.com 
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