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Sön 3 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken 

Tis 4 kl 18 Gemla Samhällsråd sammanträder i Öja  
Hembygdsgård/Leksaksmuseet. Varmt välkomna

Tis 5  kl. 16.00 startar Korpens seniorgympa i Sporthallen. 
Kom och pröva på. Upplysningar Mona Karlsson 0470-
67777. Välkomna!

Ons 6 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Tors 7 kl 18:00 Gudstjänst, Lennart Johnsson Vardags-
gudstjänst med kvällsmat i församlingshemmet och andakt 
i kapellet.

Tor 7 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till den 14 de-
cember. Varmt välkomna.

Tor 7 kl. 14-16 Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. Vi gympar, spelar spel, umgås och fikar till en 
kostnad av 20 kr. Vi träffas i stora matsalen på Solgårdens 
äldreboende i Gemla.

Lör 9 kl. 14.00  Gransholms IF - Kalmar AIK FK

Sön 10 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken

Tis 12 PRO-resa. Vi åker från kyrkan 8.15 och Macken 
8.30. Välkomna.

Ons 13 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Ons 13 kl.14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till medlemsmöte 
i Solgårdens matsal. Mötesförhandlingar, kaffeservering, 
lotterier samt underhållning av Vivi och Roland Lothsson.
Kostnad 50 kr. VÄLKOMNA.

Tor 14 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till den 14 de-
cember. Varmt välkomna.

Tors 14 kl.17.30-19.00 Bokfika på Gemla bibliotek. Gemlas 
bibliotekarier bjuder på boktips och fika.

Tor 14 kl. 14-16 Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. Vi gympar, spelar spel, umgås och fikar till en 
kostnad av 20 kr. Vi träffas i stora matsalen på Solgårdens 
äldreboende i Gemla.

Sön 17 kl. 17:00 Gudstjänst i Öja Kyrka, 14:e söndagen ef-
ter Trefaldighet Lennart Johnsson, Eva Johnsson Rydman.

Sön 17 kl. 18–20 Dambastu 40 kr, tag gärna med eget fika. 
Frågor kontakta Liz 070 2536 024. Varmt och skönt, väl-
komna!

Sön 17 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken

Ons 20 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Tor 21 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till den 14 de-
cember. Varmt välkomna.

Gemla station i september!  
Alla torsdagar och fredagar kl 11-17
Lördagsöppet 30/9 kl 11-16
Välkommen till Gemla Station! 

Tor 21 kl. 14-16 Träffpunkten med fokus på pensionären 
i samhället. Vi gympar, spelar spel, umgås och fikar till 
en kostnad av 20 kr. Vi träffas i stora matsalen på Sol-
gårdens äldreboende i Gemla.

Sön 24 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken

Sön 24 kl. 17:00 Gudstjänst, 15:e söndagen efter Trefal-
dighet Lennart Johnsson, Församlingsafton med an-
dakt. Pannkakor, information och program 

Ons 27 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Ons 27 kl.19.00  Gransholms IF U - Växjö BK U

Tors 28 kl. 18:00 Gudstjänst. Harald Gustafsson, Var-
dagsgudstjänst med kvällsmat i församlingshemmet 
och andakt i kapellet.

Tor 28 kl. 14-16 Träffpunkten med fokus på pensionären 
i samhället. Vi gympar, spelar spel, umgås och fikar till 
en kostnad av 20 kr. Vi träffas i stora matsalen på Sol-
gårdens äldreboende i Gemla.

Tor 28 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till den 14 
december. Varmt välkomna

Fre 29, kl. 10:30 Andakt på Solgården

Sön 1/10 kl.14.00 Gransholms IF - IFK Karlshamn

 
Onsdagskackel!  

    
Välkomna till höstens första  

”Onsdagskackel” på Granvallen,  
för oss kvinnor, födda på 40-50-talet. 
Onsdagen den 20 september kl. 18:30.  
Lindas hemlagade buffé, kostnad 150:-

Anmälan senast den 13/9  
till Anita Åkesson tel: 0470 – 674 41 och  

Marianne Nilsson tel: 0470 – 674 87  
mobil 072- 315 5004.  

  
Välkommen! 



Gemla församling
Nu startar grupperna  
för barn och familj 

med vår nya församlingspedagog  
Caroline Crona
 

Sjung med mig
Start 5/9 i Gemla församlingshem 
Tisdagar kl 9.30-11.30
För barn 0-2 år med vuxen. 
Sång, gemenskap och fika 

Små och stora
Start 14/9 i Gemla församlingshem
Torsdagar kl 9.30-11.30 
För barn 0-6 år med vuxen. 
Pyssel, fri lek, sång och fika

Information: 0470-704977
caroline.crona@svenskakyrkan

                !

Församlingsafton  
för stora och små 
 

Information om  
höstens aktiviteter.                                                 
Presentation av nya  
medarbetare.  
Ann-Karin Ånman kommer  
att berätta historier.  
Vi bjuder på Pannkakor, sylt, 
grädde ock kaffe.  
Andakt: Lennart Johnsson

24/9, kl 17.00  
Gemla församlingshem 

Kyrkoval 17 september 
 

Konstnär Therese Hägerby har utställning av sin konst i Gemla  
Församlingshem  under valdagen. Församlingen bjuder på kaffe. 

Vallokalen och konstutställningen är öppen 
09.00 -11.00  samt 16.00 -20.00

Få mer tid till  
dina intressen.
Tanka ned vår  
mobilbank.  

 

swedbank.se
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SATSA PÅ POÄNG
Gör en riktigt smart investering

Långsiktigt sparande är en smart investering. 
Och ju tidigare man börjar spara, desto bättre. 
Att ha en rejäl grundplåt när det är dags att ta 
avgörande steg i livet är en trygghet.

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 
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MAN  
INVESTERAR 

I POÄNG

MAN  
FÅR UT MER 
VALFRIHET

MAN 
INVESTERAR 

PÅ LÅNG SIKT

ETT ENKELT TIPS!

Ett sådant steg handlar om boendet. 
Till exempel när det är dags att flytta 
till första egna lägenheten. Eller när 
man ska sälja sin villa och flytta till en 
hyresrätt. Men då handlar det inte bara 
om pengar, utan också om något mycket 
enklare, nämligen poäng. 

För 100 kr om året står du i den 
kommunala bostadskön. 
Under tiden kan du luta 
dig tillbaka medan 

dina köpoäng rullar 
in – ett om dagen.

Så gå in på Boplats 
Växjö redan idag och 

påbörja din framtidsinves-
tering. På så sätt blir valfri-

heten som störst när den 
behövs som mest.

          Välkommen!

MAN ÄR  
REDO NÄR DET 

ÄR DAGS

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
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Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

www.boplats.vaxjo.se

Åtgärderna genomförs av Naturen-
treprenad Syd AB tillsammans med 
Fiskevårdsteknik. Möjliggörs tack 
vare bidrag från  
Miljöfonden genom försäljning av el 
märkt Bra Miljöval.

Under sommaren och hösten 2017 
kommer en återställning av åfå-
ran kring Gemla Kvarn utföras. Det 
innebär att dammarnas dämmande 
funktion tas bort och ersätts av fria 
vandringsvägar till gagn för fisk och 
vattenfauna. I samband med åtgär-
derna utförs även biotopvård för att 
skapa nya strömbiotoper för fisk och 
vattenfauna. 
Text och foto: Ola Aronsson För mer information kontakta info@fiskevardsteknik.se

Förändring av Helige Å vid Gemla Kvarn-Holmen

Du vet väl att du också kan bidra med 
material och information  
till Gemlabladet? 

Skicka gärna bidrag till innehållet till  
Kristin Horn Sellström till gemlabladet@
gemla.se, manusstopp 15:e i var månad. 

Annonsera? Kontakta Ola Aronsson  
0470-67397,  070-2032 246  
eller ola.aronsson6@gmail.com 
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NU ÄR VI HÄR!
Ditt lokala tryckeri 

i Gemla på 
Svarta vägen 29

Välkomna!

”Det lilla tryckeriet 
med de stora möjligheterna”

0472 - 105 70
www.lindstromstryckeri.se


