
GEMLA BLADET 
Årgång 13 Augusti 2020, Ges ut av Gemla Samhållsråd!  

————————————————————————————————————- 

Sön 2 Kl 10 Öja kyrka Gudstjänst. Tobias Stark, Charlotte 

Forsberg 

  

Tor 6 Kl 18 Öja kyrka sänder digital musik med Livia och 

Hilde Aronsson, fiol. 

 

Tor 6 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Kotlettrad med 

potatis och sallad. 

 

Sön 9  Kl 10 Öja kyrka Gudstjänst.  Anna Borgström och 

Erik Källner,  

 

Tor 13  Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Pannbiff med 

potatis o sallad  

Tor 13 Kl 19 Öja Kyrka Gudstjänst. Anna Borgström och 

Charlotte Forsberg. 
 

Tis 18 Kl 18 Samhällsrådet sammanträdet i Leksaksmu-

seum. Alla välkomna 

 

Tor 20 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kycklingspett 

med tzatziki.  

 

Tor 20 Kl 19 Öja Kyrka Gudstjänst, Anna Bogström och 

Erik Källner. 

Tor 27 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria.  Raggmunkar 

med fläsk, lingon och sallad. 

 

Sön  30 Kl 10 Öja Kyrka Gudstjänst, Lennart Johnsson 

och Dorotea Knust 

Sön 30 kl 13.00 - ca 15.00 Helgasjörallyt för veteran-
fordon (körs för 45 gången). Passerar Gemla. Fordo-
nen kommer antingen från Alvesta genom centrum 
eller från Bergkvara och rundar Solgården. Men inga 
stopp eller kontroller i dessa Corona tider utan bara 
köra förbi 6 äldreboende runt Helgasjön. 

 

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 

 

 

 



GEMLA BLADET 
Årgång 13 Augusti 2020, Ges ut av Gemla Samhållsråd! 

————————————————————————————————————- 

 

Familjen Louise, Markus med barnen Dante (6) och Toste (3) har hittat sitt para-

dis i Törnåkra Westregård. 

För drygt 150 år sedan drog Alexis Westerdal  från Stockholm, söderut för att starta Sveriges första 

träleksaksfabrik. Om det blev hans paradis vet vi inte men efter flytt till Diö återkom han till Gemla 

så en viss dragningskraft fanns det. Säkert blandad med vedermödor och mycket slit.     Alexis upp-

brott från storstaden och flytten till Gemla kom att 

påverka orten i allra högsta grad.  

Den här Stockholms familjen sökte ett lantställe i 

södra Sverige. Eftersom Markus är byggnadsantikvarie 

fanns kontakter med Statens fastighetsverk och han 

hittade Törnåkra Westregård som ägs av Huseby. Fa-

miljen bestämde sig att hyra och att bila ner till Små-

land. Ankomsten lär ha varit en sen natt och spän-

ningen var stor när man satte nyckeln i låset till 

Törnåkra Westregård, en mangårdsbyggnad från 1800

-talet.  

Här lever man nu lantliv med utedass, vattenbrunn på gården. Det finns elektricitet och en värme-

pump för kalla nätter. Den mesta tiden tillbringas utomhus. Föräldrarna Louise och Markus har möj-

lighet ”att jobba hemifrån” och har hittat en plats på 

översta våningen där det finns möjlighet at koppla upp 

sig mot stora världen. Nödvändigt för mamma Louise 

som arbetar som kommunikatör på Riksgäldskontoret.  

Dagen jag gör ett besök, en solig morgon stojar barnen 

och leker med kamrater som kommit på besök. En tur 

med lådcykeln ner till Törnåkra badet står på program-

met. 

Säkert blir sommaren 2020 ett vackert minne för Dante 

och Toste som inte är främmande för att till hösten 

stanna kvar och ta Gemla Skola i besittning för sin ut-

bildning. Om det skulle bli så kan vi bara spekulera i 

vilka avtryck dessa unga människor kommer att göra i 

Gemla.             Text och foto: Ola  Aronsson 

 

 
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 

Toste har för säkerhets skull ”skriköron” på sig. 
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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 gemlabla-
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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. Ma-
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   LONIL AB 

Mark  - nyanläggning — Markskötsel 


