
GEMLA BLADET 
Årgång 14 Maj 2021, Ges ut av Gemla Samhållsråd!  

———————————————————————————————————

 
Varje år utkommer Gemlabladet 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 e-post gemlabladet@gemla.se. Manusstopp 15:de i varje månad. 

Annonsera? Kontakta Ola Aronsson telefon 0470 67397 mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com 

  

Maj månad.  Öja Badförening har öppet för digitalt års-

möte. Kontakta Ola Aronsson om Du vill deltaga. Tel 

0701 2032 246 eller e-post ola.aronsson@outlook’com. 

 

Maj 1– 5. Gemla Hembygdsförening har öppet för digi-

talt årsmöte.  Hämta möteshandlingar på 

www.hembygd.se/gemla eller kontakta Ola Aronsson 

tel. 070 2032 246 alt. ola.aronsson@outlook.com. Röst-

ningen avslutas den 15 maj. 

 

Tor 06 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Köttfärslimpa 

med potatis och sallad. Kaffe o kaka. Välkomna in! 

 

Sön 09 Kl 8:30-11:00 Alvesta Korpens Bilrunda. Start 

och mål vid Hagagården i Alvesta. Startavgift 30 kr. 
 

Tor 13 Kristihimmelsfärdsdag Kl 09 Friluftsgudstjänst i 

Hembygdsgården. Medtag egen kaffekorg. Vid regn in-

ställt om inte restriktionerna för antalet besökare höjs 

till mer än 8 personer som man får vara inomhus. 

 

Tor 20 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfilé 

med potatis, paprika och salladsbuffé. Välkommen in. 
 

Sön 23. Gemla Hembygdsförening uppmärksammar Pär 

Lagerkvists födelsedag för 130 år sedan och 70 årsdag 

av att Pär fick Nobelpriset i litteratur.  Föreläsningar kl 

14 och 16:00. platsbokning Ola Aronsson  

tel. 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com 
 

Tis 25 Kl 18 Samhällsrådet sammanträder i leksaksmu-

seet. Alla Välkomna.  

   

Tor 27  Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Strömming, 

potatismos och sallad. Kaffe o kaka. Välkommen. 

   

 .  

 

 

 

 

 

Gemla Pizzeria har hemkörning måndag till fredag 11

-14. Vi finns även på facebook: ”Gemla Restaurang”  

Välkomna till Gemla Församling och Öja Kyrka! 

I väntan på att vi får nya be-

slut kring maxantal vid kyrk-

liga ceremonier ber vi att få hänvisa till vår hem-

sida, Facebook och affischer kring våra gudstjäns-

ter och aktiviteter i Kyrkan och Församlingen. Du 

hittar oss här www.svenskakyrkan.se/vaxjo 
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Smokepit1. 

Nicklas är kock med 30 år i yrket. Till-

sammans med en god vän startade han 

år 2018 företagetSmokepit1. I fräscha 

lokaler som tidigare tillhört Gransholms 

Pappersbruk förbereds maten som se-

dan saluförs i en matvagn placerad på 

Bollgatan 3B, bakom Fortnoxhuset i 

Växjö.  

En meny kan se ut så här: Pulled pork 

sallad med BBQ-beans, coleslaw, BBQ-

sås och vitlöksmajonäs. Det är många i 

området som äter hos oss, säger Corne-

lia. Ibland blir Bilen blir matplats och 

kunden får med sig massor med ser-

vetter. Processen med att göra Pulled 

pork började när spanska bosättare i 

USA såg hur ursprungsbefolkningen 

gjorde upp rökiga eldar under sina jakt-

byten. Insekter hölls borta och köttet 

blev konserverat. Smokepit hämtar 

karrékött från Smålands Skafferi AB och 

pitmastern kryddar sedan köttet med 

salt, svartpeppar, paprika och vitlök. 

Sedan läggs det i smokern för fyra tim-

mars rökning i ca 130 grader! Nu gäller 

det att lägga i lagom med alved i eldsta-

den för att hålla en så jämn temperatur 

som möjligt. När köttet är rökmättat 

läggs den i värme (80 grader) i ytterli-

gare 10-12 timmar! Sen är det redo att 

rivas sönder och serveras tillsammans 

med Mac’n Cheese och BBQ-beans. På  

hemsidan hittar man aktuell meny.  

Smokepit1 finns även på Facebook och 

Instagram. 

YOIK AB /Helwit. 

Vägg i vägg med Smokepit1 ligger YOIK 

AB eller rättare sagt tak i tak. För så är 

det i verkligheten. Hos Gransholms 

Bruks Fastigheter AB fyller nu nya före-

tag på efter att Fresh Ventilation valt att  

producera sina fläktar i Växjö.  Det är 

inte bara vårstormarna som viner runt 

knuten även förändringens vindar. Ofta 

är det positivt att vädra ut och låta nya 

friska fläktar husera.  

YOIK AB ägs av vännerna Henrik  med 

förflutet inom tobaksbranschen och 

Tobias har erfarenhet från marknadsfö-

ring inom fordonsbranschen. 

NIKITIN UTAN TOBAK är affärsidén. 

-  Våra produkter innehåller endast far-

maceutiskt nikotinsalt framställt i labo-

ratoriemiljö. Nikotin bör hanteras och 

tillsättas i rätt miljö med tillgång till rätt 

resurser, det tycker vi är väldigt viktigt. 

Därför köper vi nikotin av en ledande 

leverantör till läkemedelsindustrin, som 

tillsätter nikotinet, kvalitetssäkrar och 

testar vår slutprodukt, berättar Henrik 

och fortsätter 

 - Vi lägger all vår passion, kunskap och 

energi på att skapa produkter som ger 

stora smakupplevelser och små klimat-

avtryck. Det är vår ambition, vårt mål 

och vårt DNA. Genom ett nära samar-

bete med några av världens främsta 

smakexperter har vi skapat HELWIT.  

Detta tobaksfria snus finns i med olika 

smaker  som Mint, Mocha, Violet och 

Orange. Finns att köpa bland annat på 

Macken i Gemla. 

Joakim har nu sin ateljé i Gransholms 

fastighet. I Lillebo, granne med skräd-

dargården i Öja, har han sedan ett antal 

år tillbaka haft en grovateljé där han 

bygger stommar till sina skulpturer.  

Spännande att följa hur det gamla pap-

persbruket undan fört undan fylls på 

med nya livskraftiga kreativa företag. 

Niklas och Cornelia framför sin restaurang-

vagn. 
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