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Protokoll
Ärende

Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid

2018 02 13

Plats

Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla

Närvarande:

Nils-Erik Magnusson
Anna Mattisson
Fredrik Karlsson
Johnny Welinder
Ronny Runesson
Ingemar Lundström
Greger Runesson
Ewa Palrén
Kjell-Arne Nyquist
Anita Åkesson
Åke Hulenvik
Dan Danielsson

Ej närvarande

Aron Skandevall
Mario Jonjic

Övriga deltagare

Bo Sjöö
Peråke Janen Vidingehem byggprojekt punkt 5
Therese Friman Växjö kommun allmänna frågor punkt 5

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Nils-Erik Magnusson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes.

2. Justering av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från styrelsemötet den 28 november 2017 godkändes.
Samtliga protokoll från styrelsemöten finns på www.gemla.se.
Se: www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll
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3. Redovisning av föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 2017 11 28
Endast avslutade ärenden tas upp under denna punkt. Pågående ärenden
redovisas under respektive ansvarsområde.
Dan

Beställning av cementring till grillplatsen Röslyckan är lämnad till Magnus
Bäckström och Växjö kommun för leverans snarast. Leveransen debiteras
samhällsrådet. Dan påminner Magnus på nytt.

Ingemar
Anita

Starta upp egen e-mail-adress på gemla.se! Kjell-Arne bistår med hjälp.
Starta upp egen e-mail-adress på gemla.se! Fredrik bistår med hjälp.

Fredrik

Lokal tidtabell är distribuerad med Gemlabladet. Tabellen är dock inte komplett
och Fredrik åtgärdar detta genom ett meddelande i Gemlabladet, med stopptid
15/2, och eventuellt med distribution av nytryckt komplett tabell.
Bokslutet för 2017 är sammanställt och klart.
4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.
Bokslutet redovisas tillsammans med verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan i ett gemensamt dokument som sammanställs inför årsmötet.

Fredrik

När och hur får vi ut kommunens bidrag på 35000 kr för år 2018?
Ellanda Fiberförening har en fordran hos Samhällsrådet på 3027 kronor.
Pengarna betalas ut när föreningen börjar sin verksamhet och framför kravet.
5.1 Föredrag om Vidingehems verksamhet av Peråke Janen
Vidingehem är verksamma på arton orter och tre stadsdelscentra inom Växjö
kommun. Man förvaltar cirka 2100 lägenheter samt verksamhetslokaler för olika
typer av samhällsservice. Företaget har cirka 50 anställda.
I Gemla planerar man för närvarande byggandet av två hyreshus med 16
lägenheter i varje vid gamla posten och banken samt ny förskola med cirka 8
avdelningar vid Hästenområdet. Tanken är att ha samråd om dessa planer i vår
och att detaljplanen skall vara klar till årsskiftet 2018/19.
Vidingehem har också i uppdrag av kommunen att uppföra paviljonger för
förskoleverksamhet i nära anslutning till sporthallen och befintlig förskola. Enligt
Växjö kommun är målet att dessa lokaler ska vara klara att ta i bruk inför
höstterminen 2018.
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5.2 Dialog med landsbygdsutvecklare Therese Friman
Therese är nu tillbaka på sin tjänst som landsbygdsutvecklare efter sin
föräldraledighet. Joakim Hedvall som under denna tid upprätthållit hennes tjänst
jobbar nu vidare med andra kommundelar. Landsbygdsutvecklarens roll är att
bevaka och utveckla Växjö kommuns landsbygd.
Aktuella frågor för Therese angående Gemla











Dialog inom kommunen och med Länstrafiken att i samband med nya
förskolan vid Hästenområdet flytta busshållplatsen. Ny placering kan
troligen bli i anslutning till järnvägsstationen.
Driva frågan om att åskådliggöra och få till en bild om hur Gemla centrum
ska utformas.
Pellagårdsområdet. Efter reviderade byggplaner på grund av den
arkeologiska utredningen pågår nu en teknisk utredning angående
vatten, avlopp nivåskillnader etc. För närvarande planeras det för cirka
trettio villatomter och två flerfamiljshus i området. Detaljplan och
projektering beräknas vara klar under 2018 och byggstart under 2019.
Therese lovade att komma tillbaka om varför antalet tomter halverats.
I den regionala transportplanen har cykelväg mellan Alvesta och Växjö
via Gemla prioritet 18. För Växjö kommun har dock denna sträcka hög
prioritet.
Ny översiktsplan för Växjö kommun ska utarbetas. Planeringskontoret
och Rebecca Martinsson vill ha en dialog med samhällsrådet angående
detta. Ett alternativ är att hon deltar på årsmötet den 25 mars.
Växjö kommun bjuder in till inspirationsmöte i Rinkaby Herrgård den 22
mars klockan 18.30. Föredrag om aktiviteter som pågår för att utveckla
landsbygden i Kiladalen och i Uddebo. Alla intresserade välkomna.
Anmälan via Nils-Erik.

Frågor till Therese





Den nya förskolan i Hästenområdet täcker endast marginellt mer än
dagens behov av förskoleplatser. Vilka förskolor i övrigt planeras det för i
Gemla? Nuvarande förskola? Pellagårdsområdet?
Vilka planer finns för tomterna mellan Röslyckevägen och
församlingshemmet?
Tider för Krösatågen och busstrafiken är inte koordinerade utan går
ibland i stort sett samtidigt. Hur kan Länstrafiken optimera tidtabellen så
att det passar fler pendlare?
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Nils-Erik Therese återrapporterar till Nils-Erik i samtliga ovanstående ärenden.
6. Information från ansvarsområden
Nedan följer övergripande information om gruppernas arbete. Enskilda
aktiviteter i detalj hanteras inom styrelsen på separat aktivitetslista.
Boenden Tomtmark
BIWI räknar med att schakta för sina hyreshus vid Fridhem innan sommaren. I
övrigt se punkt 5.
Kommunikation VA Naturmiljö Turism
Kjell-Arne Beslut från föregående protokoll: Sedan tidigare tittar Kjell-Arne på en lösning
Fredrik
för Turistbyrån vid Macken. Gruppen enligt ovanstående rubrik (Kommunikation
VA Naturmiljö Turism) tar tillsammans med Kjell-Arne fram ett förslag gällande
en helhetslösning för Turistbyrå/Information för vidare diskussion och beslut på
kommande styrelsemöte.
Fritid
Inga aktuella ärenden.
Skola Barnomsorg
Se punkt 5.
Företag Verksamheter Lantbruk
Inga aktuella ärenden.
Seniorverksamhet Omsorg
Inga aktuella ärenden.
IT Brottslighet/trygghet Infrastruktur
När det gäller bergtäkt och trafiksituationen i Gemla är det fortsatt viktigt att
bevaka följande:
 Cykelväg utmed väg 707 Alvesta - Växjö alternativt delvis annan sträckning
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utmed kraft- och vattenledningen från Härensås till Bergkvara och till Växjös
cykelnät.
 Gång- och cykeltunnel under väg 707 i Gemla.
 Ny bro över Mörrumsån/Helige å i Gemla.
Nils-Erik

Styrelsen beslutade att förslag om cykelväg till Växjö, där ny sträckning är via
Damsryd är ett alternativ, skickas in till Tekniska förvaltningen, Växjö kommun,.
Skrivelsen avsändare är Gemla Samhällsråd och undertecknas enbart av NilsErik.

Dan

Det finns en grupp med bland andra Leif Eriksson som arbetar med
riskscenarier för Gemla. Dan kontaktar Leif Eriksson och meddelar att Kjell-Arne
och Dan är samhällsrådets kontaktpersoner i denna fråga.

,
Kjell-Arne Bredband. Bevakning av bredband till hela Gemla. Kjell-Arne har en löpande
dialog med Wexnet och kommunen.

7. Övriga frågor
Inför årsmötet
Årsmötet äger rum den 25 mars 2018 klockan 16.00 i Samlingslokalen i Gemla
Skola.
Dan
Annons om årsmötet i Gemlabladet. Ta fram skylt för anslagstavlorna!
Kjell-Arne Kallelse läggs ut på www.gemla.se.
Program
 På gång i Gemla
 Förskola / Skola
 Byggnation i Gemla
 Årsmötesförhandlingar
Nils-Erik
Anna
Greger

Fråga till Therese Friman och Rebecca Martinsson om medverkan på årsmötet.
Aron och Anna frågar berörd skolchef om medverkan.
Är BIWI intresserade av att berätta om byggplaner i Gemla?

Anna

Tillgänglighet till lokal och utrustning, lås, larm, projektor. Beställning av frallor.

Johnny
Åke

Förberedelser av lokal och fika klockan 15.00 samt kaffeservering från klockan
16.00.
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Nils-Erik

Nils-Erik kommer att ha möte med valberedningen i veckan. Ewa och Mario har
tackat nej till fortsatt styrelseuppdrag. Övriga berörda ställer upp för nyval men
på grund av att Ewa slutar behöver vi en ny kassör.

Nils-Erik

Rolf Björk tillfrågas om uppdraget som årsmötesordförande.
Verksamhetsberättelsen

Förslag till verksamhetsberättelse för år 2017 presenterades och godkändes.
Dan Åke Dan förser Åke med dokument för korrekturläsning. Dan kollar med Ola
angående kopior på planen till årsmötet.
Övrigt
Kjell-Arne Komplettering med datum för namnbyte i Samhällsrådets stadgar.
8. Kommande mötesdatum:
Styrelsemöten 25/3 (årsmöte), 24/4, 29/5, 28/8, 25/9, 30/10 och 27/11.
9. Mötet avslutas
Tack till alla deltagare!
Protokoll

Justeras

Dan Danielsson
Sekreterare

Nils-Erik Magnusson
Ordförande

