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Tor 11 Kl 17. Slåtterkurs på hembygdsgården. Kjell Gustavsson lär ut hur man slipar en lie, håller den vass och
hanterar den. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och
fralla. Anmälan till Ola Aronsson tel 070 2032 246 eller
ola.aronsson@outlook.com
Tor 11 Kl. 16:30. Herrbastu vid Mulavad. Sedan varje
torsdag fram till Jul.
Tis 23 Kl 18. Samhällsrådet sammanträder i Gemla Leksaksmuseum . Alla Är välkomna att delta.
Sön 28 Kl. 17 Dambastu, sedan varje söndag i jämna
veckor fram till jul. Varmt välkomna

Dans för alla kl 18 i Gemla folkpark.
Fre 5 aug. Musik: Dönnes o Hansson
Fre 12 aug. Musik: Kalle o Stefan
Fre 19 aug. Musik: Orients Orkester
Ta med Egen fikakorg, Välkomna

Nya och gamla Boulespelare
är välkomna till Stocköparken
på Kvarnvägen. Varje söndag
kl 10-12 och onsdag kl 16-18

Klot finns att låna.

Meta Frisör
Välkommen att
boka Din tid. Tel
073 621 4158
Ta en tur på Helige å!
Hyr kanoter hos Badföreningen.
Mail till:
ola.aronsson@outlook.com

Gemla
Församling
Sön Kl 10. Gudstjänst med Lennart Johnsson och
Madeleine Widing. Kyrkkaffe.
Lörd Kl 18. Gudstjänst med Martin Winberg och
Magnus Jakopsohn. Kyrkkaffe.
Sön 21 Kl 10. Mässa med Lennart Johnsson och
Magnus Jakopsohn. Kyrkkaffe.

Kaffe och kaka ingår
alltid, Välkomna in!
Tor 4 Strömming med potatismos och sallad
Tor 11 Raggmunk med rimmat fläsk och lingonsylt

Sön 28 Kl 10 Hemma hos gudstjänst hos Åse och
Thomas Aronsson. Lennart Johnsson och Magnus
Jakopsohn. Medtag kaffekorg.

Torsdagarna den 18:de och 25 :te håller vi stängt
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Gemla kanal med system av slussar
Infrastruktursatsning ger dagsverken i Gemla?
Denna påhittade nyhetsrubrik
för ett projekt med rötter i 1790talet kunde ha blivit verklighet
och förvandlat området vid Helige å i Gemla till ett kronobergskt
Håverud med kanalbåtstrafik och
järnväg.

1885 till 1888 en förbindelse mellan
Helgasjön, Tolgsjön och Asasjön. Åby
sluss byggdes och ån mellan Tolgsjön
och Asasjön rensades upp. Slussen togs i
bruk 1887, och är ännu i bruk i så gott
som originalskick.

I år firar Göta kanal 200 års jubileum och då kan det vara på sin
plats att påminna om biskop Olof
Wallqvist i Växjö som föreslog att
ett kanalsystem skulle byggas
från Helgasjön, via Helige å i
Gemla, sjöarna Salen och Åsnen,
ut till Östersjön.
Först vid mitten av 1800-talet blev planerna mer konkreta. 1857 beviljades
statligt bidrag om man själv svarade för
500.000 kronor för kanaler från Asa i
norr till Almundsryd söder om Åsnen
och en järnväg till Karlshamn. En ekonomisk kris kom dock emellan och det lokala kanalbolaget fick inte fram pengarna. Planen blev då att bygga en kanal
från Asasjön till Helgasjön och vidare in
till Växjö via Bergundasjöarna. Visst arbete kom igång efter nödåret 1868 med
statliga nödhjälpsarbeten. Det byggdes
en kanal från Räppe järnvägsstation till
Helgasjön som blev färdig 1870.
En annan kanal skulle gå från Helgasjön
till Tolgsjön, Asasjön och vidare
till sjöarna Örken och Madkroken. Av
dessa planer förverkligades under åren

även foton som finns på hembygdsgården om återkommande lustresor med
ångaren Thor i början på 1910 talet.
Båten gick då från Räppe.

1945 var Yngve Gustavsson med när
några gemlaungdomar cyklade till
Räppe för en resa till Asa. Det året hade
det regnat ordentligt i augusti och båten
stoppades vid en bro i Räppe på grund
av högt vattenstånd. Skorstenen fälldes
alltid men nu fick eldaren klättra upp på
taket med rörtång och montera bort
ångvisslan. Så småningom kom de fram

Räppe
Kanal
Trafiken på kanalen mellan Räppe och
Asasjön blev livlig och flera ångbåtar
anskaffades. Dessa fraktade passagerare
men drog även pråmar med gods till och
från Räppe järnvägsstation. Frakttrafiken upphörde på 1930-talet.
Yngve Gustavsson har berättat om uppgifter från gamla föreningsprotokoll och

till Asa och allt gick bra..
Text: Leif Gustafsson, Gemla.
Källa: Sveriges inre vattenvägar, del 1,
1977, Yngve Roloff. Internet: https://
kanaler.arnholm.nu
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Arbetet med Pellagårdsområdet går framåt!

Till vänster vy mot norr, i mitten vy mot söder med gården Pellagård i bakgrunden, till höger vy mot väster.

Här planeras det för 27 nya villatomter, förskola och tomter för flerbostadshus. I området finns flera

gångstigar och ett större grönområde. Arbetet i området startade i januari 2022 och tomtvisning
beräknas ske under hösten 2022. Tomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön.
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Låt en fackman från Gemla göra jobbet åt Dig!

Jan Bjernestedt
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!
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