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Protokoll
Ärende

Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid

2018 08 28

Plats

Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla

Närvarande:

Nils-Erik Magnusson
Anna Mattisson
Fredrik Karlsson
Jonny Welinder
Ingemar Lundström
Greger Runesson
Kjell-Arne Nyquist
Anita Åkesson
Åke Hulenvik
Aron Skandevall
Roland Persson
Dan Danielsson

Ej närvarande

Ronny Runesson

Övriga deltagare

Sven Aronsson (delvis)

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 29 maj 2018 är justerat och godkändes.
Samtliga protokoll finns på www.gemla.se.
Se: www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll
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3. Redovisning av föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 2018 05 29
Endast avslutade ärenden tas upp under denna punkt. Pågående ärenden
redovisas under respektive ansvarsområde.
Roland

Länstrafiken fakturering extra utskick (Roland): Roland fakturerar länstrafiken
1500 kr. Kvarstår.
Enkät turistbyrån (Kjell-Arne): Av sju tillfrågade svarar fyra att man inte behöver
byrån för informationsspridning. På nästa styrelsemöte tas beslut om hur vi går
vidare med byrån och informationen. Se nytt ärende under ansvarsområde
”Kommunikation”. Klart.
Workshop Ready Digital (Fredrik): Workshop kommer att hållas i en mindre
grupp. Se nedan under ansvarsområde ”Kommunikation”. Klart,
Framkomlighet/skador Hembygds- Säteri- och Herrgårdsvägen (Ronny): Ej
åtgärdat. Se nytt kompletterat ärende under ansvarsområde ”Kommunikation”.
Klart.

Greger

Cementring Röslyckan (Greger): Ej åtgärdat. Kvarstår.

Nils-Erik

Underhåll Stocköparken, stigar, badplatser mm (Nils-Erik): Ej åtgärdat. Nils-Erik tar
upp frågan vid möte med kommunen den 4:de september. Kvarstår.
Fördelning arbete med promenadstigar (Nils-Erik): Ej åtgärdat. Ny kompletterad
aktivitet finns under ansvarsområde ”Fritid”. Klart.

Anita

Sjukvård äldre personer Solgården (Anita): Ej åtgärdat. Kvarstår.
Cykelväg besked från Tekniska nämnden (Nils-Erik). Beslut tas av Tekniska
nämnden den 30:de augusti. Beslutsunderlaget stöder inte förslaget om en
förstudie. Vi har kompletterat med ytterligare argument inför beslutet. Klart
Möte med kommunledningen (Jonny Anna): På mötet presenterades bl a planerna
på ny samlingssymbol och logga för kommunen. Vidare uppmanades alla att gå
via kommunens kontaktcenter i alla ärenden. Klart.

Fredrik

Uppdatera listor Team Drives (Fredrik): Listan med styrelsemedlemmar är
uppdaterad. Fredrik kollar att även listorna med kontaktpersoner på kommunen etc
är aktuella. Kvarstår.
4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.
Ekonomirapport (Roland): Roland presenterade preliminär resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret till dags dato. Intäkter sek 69 295. Kostnader
sek 48 548. Summa tillgångar sek 159 768.
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5. Gemlabladet i framtiden. / Nils-Erik

Nils-Erik

Ola Aronsson har efter en dialog med Jonas Aronsson bett styrelsen ta ställning
till i vilket format Gemlabladet ska distribueras. Ska det distribueras tryckt och
digitalt som idag eller enbart digitalt tillsammans med en mindre upplaga för
selektiv distribution? Beslut: Styrelsens uppfattning är att de flesta vill läsa
Gemlabladet i tryckt form och ha det som en påminnelse om månadens
aktiviteter. Dessutom krävs det ett register med e-mailadresser för att nå
tillräcklig täckning. Varje familjemedlem har ofta egen e-mailddress och det
skulle vara ett omfattande arbete att hålla ett register uppdaterat. Styrelsen
beslutade bl a därför att fortsätta som idag med tryckt och digital distribution.
Nils-Erik informerar Ola Aronsson.
6. Information från ansvarsområden
Boende, tomtmark
Detaljplaner Hästen och Pellagård: För pellagårdsområdet finns en
granskningshandling hos kommunen fram till den 16:de september. Om det inte
finns överklaganden kan detaljplanen fastställas därefter. För hästenområdet
pågår arbetet med detaljplanen. Målet är att i båda fallen fatta beslut om
detaljplanerna under 2018.

Nils.Erik

Proaktivt arbete angående tomter: Behandlades ej. Kvarstår.
Förskolans paviljonger: Arbetet pågår och paviljongerna ska vara klara att ta i
bruk under hösten.

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism
Kjell-Arne Turistbyrån delrapport: Kjell-Arne fortsätter dialogen med intressenter. Beslutet
om byråns framtid på nästa styrelsemöte koordineras med planen för utveckling
av digitala plattformar.
Fredrik

Ready Digital: Beslut: Vi beställer en ny digital plattform enligt offert innan den
31 augusti. Utveckling av tio sidor till en kostnad av sek 9990 inklusive ett års
drift. Därefter driftkostnad 399 kr per månad. I offerten ingår projektledare från
Ready Digital. Systemet kan mobilanpassas och även ersätta gemlaappen. En
grupp med Fredrik, Aron och Kjell-Arne genomför en workshop tillsammans
med Ready Digital och tar fram förslag till utformning för beslut på styrelsemötet
i oktober. *(OBS: Efter mötet togs ett nytt beslut i frågan enligt bilaga)

Nils-Erik

Julbelysning/dekoration: Beslutades att enligt förslaget från kommunen inför
julen 2018 sätta upp julstjärnor på de kommunala gatorna som föregående år
med en utökning vid järnvägsstationen. Först året därpå kan detta utökas med
juldekoration vid den öppna platsen vid Kvarnvägen. Ingen julbelysning
längs Trafikverkets vägar.
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Anslagstavla Södra vägen: BIWI har reparerat och satt upp anslagstavlan på
Södra vägen. Förslaget om nytt ytskikt på anslagstavlan åtgärdas inte.
Engaholm/trafiklösningar: Länstyrelsen i Kalmar har begärt in omfattande
kompletteringar från Swerock innan den 27 augusti.
Prioriterade ärenden angående trafiksäkerhet längs väg 707:
o Cykelväg utmed väg 707 Alvesta - Växjö alternativt delvis annan sträckning
utmed kraft- och vattenledningen från Härensås till Bergkvara och till Växjös
cykelnät.
o Gång- och cykeltunnel under väg 707 i Gemla.
o Ny bro över Mörrumsån/Helige å i Gemla.
Ronny

Bristande framkomlighet och asfaltskador anmäls till kommunen och
Trafikverket för åtgärd. Begränsad framkomlighet och asfaltskador på
Hembygdsvägen, Säterivägen, Gransholmsvägen/Skärvavägen,
Blommagårdsvägen samt väg 712 i Gemla by!

Nils-Erik

Den 4 september kommer Kommunen och Parkförvaltningen till Gemla för
diskussion och för att skapa en modell angående centrumutvecklingen.

Fredrik
Nils-Erik

Fritid
Promenadstigar: Fredrik skannar in kartan med lederna och Nils-Erik fördelar
arbetet med kontroll av lederna på nästa möte.
Elljusspår röjning (Nils.Erik): Ola för en dialog med Peter Bengtsson på
kommunen om röjning längs elljusspåret.
Skola, barnomsorg
De nya paviljongerna rymmer två nya grupper, cirka trettio barn. Eftersom man
är trångbodda och använder tillfälliga utrymmen idag ger det en nettoökning
med platser för cirka femton barn. I och med det är det för närvarande tillräckligt
med förskoleplatser i Gemla.
Företag, verksamheter, lantbruk
Inga anmälda ärenden.
Seniorverksamhet, omsorg
Inga nya anmälda ärenden.
IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni)
Bredband till hela Gemla: Kjell-Arne har varit i kontakt med Wexnet och
rapporterar följande: Ellandarundans fiberförening håller på med installation av
fiber för alla, cirka etthundra, fastigheter från kyrkan och hela rundan inklusive
Gransholm. Wexnet jobbar med området från kyrkan mot Öpestorp, tolv
fastigheter säljs in och levereras 2019. Från Gemla mot Gemla by får tretton
fastigheter möjlighet till fiber som kan ge möjlighet för resterande fastigheter
längre ut från Gemla by. Införsäljning hösten 2018. Brända backen, folkparken
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och Linvägen, Majsvägen mm, även det område trolig leverans 2019. Området
mellan Öja och Gemla har diskuterats i samband med folkparken.
Förberedelser för pellagårdsområdet.
Krissamverkan i Gemla. Arbetet pågår i olika omfattning i de olika grupperna. Bl
a har grupp ”Översvämning” och grupp ”El och vattenförsörjning” varit mycket
aktiva. Ola ansvarar för kallelse till nytt möte i den övergripande organisationen.
7. Övriga frågor
Arkivering protokoll: Rolf Björk ansvarar för arkivering av protokoll i en lokal i
skolan.

Nils-Erik

Faktura Gransholms IF skyltar Granvallen Sporthallen: Beslutades att betala
sek 5750 för år 2018. Förslag till skylt med nytt budskap på Granvallen tas upp
på nästa styrelsemöte.
8. Kommande mötesdatum:
Styrelsemöten 25/9, 30/10 och 27/11.
9. Mötet avslutas
Tack till alla deltagare!

*Bilaga:

Protokoll

Justeras

Dan Danielsson
Sekreterare

Nils-Erik Magnusson
Ordförande

Nytt beslut angående digital plattform.

