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Tor 3 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Raggmunk med 

rimmat fläsk och lingonsylt. Välkomna! 

 

Tor 10 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Helstekt kotlett-

rad med kokt potatis och sallad. Välkomna! 

Tor 17 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Libanesiskt jul-

bord. Ta med hem, ring och beställ senast 16 december 
 

Lindströms Tryckeri AB är ett 

tryckeri som sätter kunden i fokus 

oavsett om det gäller små eller 

stora uppdrag. 

Vill du trycka ihop med oss? 

Vi är säkra på att du kommer vara 
nöjd med resultatet 

 
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 

Siv Lindh har tagit ett rejält spadtag! 
10 år som reseledare i Gemla-Öja PRO. 
För 11 år sedan blev Yngve o jag efter stor tvekan medlemmar i PRO. Tvekan berodde på att vi tyckte 
att föreningen hade en tråkstämpel och att vi var för unga!! Vi upptäckte efter ett par möten att vi 
hade fel! Vi trivdes och jag tillfrågades om jag ville ta ett uppdrag i föreningen, exempelvis suppleant, 
lite mesigt tyckte jag, som visste att det saknades en reseledare. 
Jag meddelade Ola som satt i valberedningen att jag kunde tänka mej reseledarjobbet, jag tycker om 

att bestämma och ordna. Jag blev vald och under de första åren ordnade jag tillsammans med Ingvars resetjänst några resor, 
jag fixade studiebesök, det blev Örongodis och nyårskonserter med efterföljande supé revyresor till Arlöv o Falkenberg, 
m.a.o. många listor att hålla reda på, Yngve började hjälpa till. Höstresorna ville vi göra själva och tog Åke o Åsa Hulenvik till 
hjälp och Kerstin Birgersson tog hand om studiebesöken. Vi träffade många trevliga hembygdsföreningar som kom med tips, 
bl.a. i Lönsboda där det kändes som hela orten ville hjälpa oss.  
En annan resa gick till Mön i där en gammal kurskamrat till mej är bosatt, hon och hennes man hjälpte till att tillsammans 
med Ingvars resetjänst ordna en fin resa. Inte många av våra medlemmar kände till denna lilla mysiga ö. Några hade sett 
vägvisaren på väg till Tyskland!  
Det har varit tacksamt att ordna dessa resor, nästan alltid full buss och positiva resenärer, som 
aldrig har gnällt om någonting.  
Jag ångrar inte att jag tog reseledarjobbet, det har gett så mycket tillbaka, och med detta önskar 
jag nästa reseledargrupp lycka till och att ha ett uppdrag i en förening är bara positivt. Hälsningar 
Siv. 
 
Från alla PRO vänner i Gemla överbringar vi till Dig och Yngve ett stort tack för alla intressanta, 
trevliga och välplanerade resor. Vi kan bara ana vilket jobb Ni gjort för att vi ska få trevliga utflyk-
ter. Ingvars Resetjänst får också ett tack för det han bidragit med. 

 

Meta 

Frisör 
Välkommen att 

boka Din tid. 

Tel 073 621 4158 

Gemla Station 

Inredning & Café 

 

Öppet  alla torsdagar och fredagar i december kl 11 

till 17 (ej 24, 25 och 31/12).  

Söndagsöppet den 6, 13  och 20  i december kl. 11 till 

16. Håll Gärna utkik på facebook eller Instagram för 

eventuella ändringar pga coronasituationen. 
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I avsaknad av kommunala tomter 

och nyproduktion av kommunägda 

hyresrätter är det glädjande att orten 

inte står helt stilla. Privata aktörer 

tror på Gemlas framtida attraktivitet 

och har den senaste tiden byggt nya 

hyresrätter  i varierande storlek. 

BiWis lägenheter på Söregårdsvägen . 

Utmed våra byvägar växer det då och 

då upp nya villor. Trots att flera av 

dem vittnar om att byråkratin för att 

få bygga på landet och på privat 

mark är omfattande. 

Våra duktiga mjölkbönder vågar 

satsa på både gårdsförsäljning och 

utökning av verksamheten.  

Inger Söreke i sin gårdsbutik, Härensås Mjölk   

 

 

Stefan Runesson med barnbarnen  Vide och Maja 

Det är viktigt att förutsättningarna 

för all verksamhet går hand i hand.  

Industrin tuffar på trots stora utma-

ningar och ovisshet om hur framti-

den kommer att te sig. 

Ingen vet vad corona pandemin kom-

mer att föra med sig.   

Vår  lanthandel  kämpar på med olika 

lösningar för att möta kundernas be-

hov. Det handlar om varor till dörren, 

ATG– och paketservis. Mackens vän-

ner, ett nittiotal frivilliga, håller vid 

olika tider koll så att personalen kan 

känna sig trygga på sin arbetsplats. 

Föreningslivet påverkas självfallet av 

den rådande situationen men det 

hindrar inte att GIF under detta co-

ronaår uppfört nya omklädningsrum. 

Ett gigantiskt arbete har utförts av 

några riktiga eldsjälar.  

Den nya populära sporten Padel kan 

komma att få fyra nya banor på Vä-

rends Miljös industriområde. Det är 

den gamla smedjan som förvandlas 

till en efterlängtad sportanläggning. 

Padelbana. Bilden  tagen i ett annat sammanhang 

Svenska kyrkan, vår största förening, 

har bedrivit anpassad verksamhet. 

Gudstjänster och musikunderhållning 

ibland med kudde och filt i kyrkbän-

ken. 

I Gemla hejar vi på varann! 

Text och foto: Ola Aronsson 

 

Gemla växer av  

Egen kraft. 
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