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Tor 4 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Köttfärslimpa
med potatis och sallad. Kaffe o kaka. Välkomna!

Fresh AB flyttar verksamheten till Växjö

Efter över 40 år i det tidigare pappersbrukets anrika loTor 11 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfilé
kaler i Gemla, Småland blickar nu företaget framåt och
med potatis och paprika, salladsbuffé. Kaffe o kaka. Väl- flyttar till nya, bättre anpassade lokaler i centrala Växjö.
komna!
Förbättring och utveckling i Växjö Den positiva utvecklTor 18 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kalops med
ingen har bidragit till att Fresh vuxit ur sina lokaler i
kokt potatis, rödbetor. Kaffe o kaka. Välkommen in.
Gemla. Företagets nya lokaler på Smedjegatan i Växjö
är ca 8000 kvm och består av kontor, plastproduktion,
Tor 25 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Laxfilé med
kokt potatis och citronsås. Kaffe o kaka. Välkommen in. montering samt lager och är skräddarsydda efter föreGemla Pizzeria har hemkörning måndag till tagets behov.

fredag 11-14. Vi finns även på facebook:
”Gemla Restaurang”
___________________________________

Gemla Station Café & Inredning öppnar för
säsongen den 4 mars.
______________

Gransholms IF / Fotboll går en
spännande säsong till mötes!
Nya omklädnings rum, ny trupp.
Ny tränare, Jonathan Mattsson till vardags säljare på
Scanfast. Jonathan har stark anknytning till
föreningen. Äpplet faller inte långt från
trädet, pappa Peter gjorde 111 mål och
farfar Göran ”Späcke” Karlsson nätade
drygt 80 gånger. Ass. tränare blir Jakob
Hulenvik och Jesper Fogelström båda med fina framgångar som aktiva i GIF. På spelarfronten ser det också
bra ut med 5 nyförvärv. Oskar Åberg har valt att återvända till moderklubben. Från Furuby har vi fått
Nicholas Eliasson, Måns Tjelander och Isak Bengtsson
samt Olle Wänersjö från Öster. Sedan har vi ett antal
unga egna spelare, som kommer att vara med att konkurrera om platserna. På förlustsidan har vi Henok
Bereketab, som har valt Sandsbro. Jesper Engstrand har
slutat. P.g.a. Coronan så finns det inget datum när serierna ska börja.

Med rötterna i Gemla Fresh AB grundades 1969 i
Gemla utanför Växjö, Småland. Sedan 1978 har Fresh
huserat i lokalerna som en gång tillhörde pappersbruket
Gransholms Bruk i Gemla. Historiska lokaler i vacker
miljö, som har anor från tidigt 1800-tal. Här har Fresh
bedrivit sin verksamhet med kontor, plastproduktion,
montering och lager. Nu är det dags för en ny era för
företaget och den 16 december tillverkades den sista
plastdetaljen i Gemla. Nu satsar Fresh vidare i nya lokaler i centrala Växjö.
Nya spännande satsningar De nya lokalerna öppnar
upp för fler möjligheter. Logistik och produktion kommer att kunna genomföras på ett betydligt smidigare
sätt och som ett led i detta kommer nu Fresh att kunna
erbjuda ännu bättre service till sina kunder. Flera investeringar har gjorts för att utveckla produktionen, bland
annat i Fresh plastproduktion där det har investerats i
en ny avancerad plastformspruta, en maskin som används vid produktion av plastdetaljer.
Företaget har också i samband med flytten övergått till
miljövänlig fjärrkyla för hela sin verksamhet. Detta som
ett led i att minska sin miljöpåverkan.
Flytten beräknas vara färdigställd till mitten av januari
2021. Företaget stänger då dörrarna till Gransholms
bruk och de decennier som har tillbringats där.
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Känner Ni Zouhari och Sara?
Trodde väl det, men här får Ni veta.
Låt mig börja med Zouhari Berro. uppstod kärlek på jobbet och
53 år gammal, födelseort Beirut i snart blev de ett par.
Libanon.
En dag upptäckte han att affären
Före det Libanesiska inbördeskri- mittemot på Sandgärdsgatan var
get mellan 1975 och 1990 var
ledig. Zouhari vilade inte länge på
Beirut en välbesökt turistort vid hanen. Såg en affärsmöjlighet
medelhavets östkust. Staden kal- och öppnade Alibaba Pizzeria och
lades ibland ”Medelhavets pärla” restaurang.
och även ”Lilla Paris”, därför att Utöver Gemla Pizzeria driver Zoudet franska inflytandet fortfahari och Sara pizzerian Pronto på Pizzahistoria
rande var stort och franska språ- Arabygatan i Växjö. På längre sikt År 1947 öppnades två svenska
ket talades allmänt.
restauranger, båda med pizza på
vill man koncentrera sig på
menyn. Entreprenören Giuseppe
Gemla och gärna också hitta ett
"Peppino" Sperandio öppnade
boende här.
sin första restaurang, GärdsmySå var det Sara Aziz 24 år. Jo det gen 1963 och där serverades
var Sara som var det unga affärs- bland annat pizza. Redan på
biträdet i fruktaffären. Saras fa- mitten av 60-talet ville han bygga
milj kommer från Irak. Hon har
en renodlad pizzeria, men överfyra syskon. Tillsammans med
tygades först om att det inte var
något för Sverige.
Här arbetade Zouhari som bilSperandio var även först med
lackerare. I början av 1990 talet
idén att servera gratis sallad när
tvingade kriget honom lämna
man väntade på sin pizza. Där
Libanon. Flykten gick först till
och då föddes den "svenska" pizRyssland där Zouhari en tid arbezasalladen och idag är denna saltade som kock.Efter Ryssland gick
lad, med sina rötter från länderfärden vidare till Tyskland. Där
na på Balkan, lika svensk som dablev det endast ett kort uppehåll.
lahästen. Sperandio som föddes i
I Sverige hade Zouhari en kamrat
nordöstra Italien 1929, tog med
som lockade att besöka. I Växjö Zouhari två barn. En pojk på fyra sig denna sallad från sin barndoms
kunde han direkt hitta ett arbete år och en dotter som är tre år.
nordöstra Italien som ju gränsar mot
i en fruktaffär. Den fanns i loka- Båda är på dagis i Växjö medans Kroatien och införlivade den i den
lerna som nu rymmer Kafé de
Sara arbetar i Gemla från morgon svenska matkulturen. Pizzasalladen var
ursprungligen strimlad vitkål, vatten,
lux. Här trivdes Zouhari så bra
fram till 14 tiden. Då blir hon av- lite peppar samt pressad citron.
med arbetet att han efter en tid löst av Zouhari och kan hämta
I Sverige slog pizzan igenom på allvar under 1970-talet.
övertog fruktaffären. I affären
barnen på dagis. Får dom följa
anställde han en ung flicka det
med till pizzerian i Gemla blir
Text: Ola Aronsson
dom glada
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Industrifastighet i Gemla
Adress: Svarta vägen 29
Pris: 2 400 000 el högstbjudande

Lokalyta: 1694 kvm
Mäklare Peter Stillman
Telefon: 0470 74 74 01
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