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Protokoll
Ärende

Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid

2018 09 25

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
Dan Danielsson

Ej närvarande

Roland Persson
Ronny Runesson

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Nils-Erik Magnusson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
2. Justering av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från styrelsemötet den 28 aug 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 08 28
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.
Cementring Röslyckan. Stort tack till Greger för arbetsinsatsen och för att det
därmed finns en praktisk och bra grillplats vid Röslyckan. Klart.

Nils-Erik
Anita

Underhåll Stocköparken, stigar, badplatser mm (Nils-Erik): Ej åtgärdat p g a att
möte med kommunen den 4:e september sköts upp till den 15:e oktober. Kvarstår.
Sjukvård för äldre personer på Solgården. Anita tar upp frågan med sjuksköterska.
Kvarstår.
Uppdatera listor för styrelsemedlemmar och kontaktpersoner på Team Drives
(Fredrik). Klart
Beslutet att även fortsättningsvis distribuera Gemlabladet i tryckt form gäller och
Nils-Erik har kontakt med Ola i denna fråga. (Nils-Erik) Klart.

Nils-Erik Julbelysning/dekoration: Beslutet enligt förslaget från kommunen inför julen
2018 kommuniceras via Gemla Info / Hemsidan under november.
Ronny

Bristande framkomlighet och asfaltskador anmäls till kommunen och
Trafikverket för åtgärd. Asfaltskador på Gransholmsvägen/Skärvavägen,
Blommagårdsvägen samt väg 712 i Gemla by! Kvarstår.
Promenadstigar: Fredrik skannar in kartan med lederna. Klart

Nils-Erik Mötet med kommunen den 4:e september angående centrumplanering ställdes
Samtliga in av kommunen. Nytt möte är planerat till den 15 oktober 2018 klockan 18.00 i
leksaksmuseet. Alla i styrelsen är välkomna till mötet. Anmäl dig till Nils-Erik
senast den 8 oktober.
Enkät angående turistbyrån är slutförd (Kjell-Arne). Klart.

4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.
Preliminär redovisning YTD:
Intäkter sek 69595
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Kostnader sek 63309
Resultat sek 6286
Tillgångar sek 145007

5. Digital plattform
Enligt föregående styrelsebeslut kommer en arbetsgrupp med Aron, Fredrik och
Kjell-Arne att utveckla vår nya digitala plattform tillsammans med MJ Konsult.
Arbetsgruppen tar fram ett konkret förslag som kommuniceras med styrelsen
digitalt innan den 20 oktober och för beslut i samband styrelsens ordinarie möte
den 30 oktober 2018.
6. Information från ansvarsområden
Boende, tomtmark
Kerstin Ivansson, Växjö Kommun, har meddelat att målet är att detaljplan för
Pellagårdsområdet skal vara klar innan årskiftet. När det gäller Hästenområdet
är finns inget nytt att meddela. Förskolans tillfälliga paviljonger är på plats och
kan tas i bruk i mitten av oktober.
Nils.Erik

Proaktivt arbete angående tomter: Behandlades ej. Kvarstår.

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism
Kjell-Arne Turistbyrån. Beslut: Avtalet med Macken sägs upp till den 31 december 2018.
Kjell-Arne tar fram förslag på hur vi ska göra med möbeln. Vilka intressenter
finns? Biblioteket?
Engaholm/trafiklösningar: Länstyrelsen i Kalmar har begärt in omfattande
kompletteringar från Swerock innan den 27 augusti. Ida Davidsson, Alvesta
kommun, meddelar att man inväntar Miljöprövningsdelegationens beslut och att
kommunen därefter får en remiss för yttrande angående ansökan.
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.
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Fritid
Styrelsen Arbetsfördelning för kontroll av motionsspår. 1 Jonny, 2 Anna, 3 Greger, 4 Åke,
5 Dan. Se karta på Team Drives / Gemla Samhällsråd / Fritid / Motionsspår.

Skola, barnomsorg
Paviljonger med två avdelningar för 2 x 15 bart ska tas i bruk den 15 oktober.
Därmed får alla som önskar tillgång till plats i Gemla.
Företag, verksamheter, lantbruk
Inga anmälda ärenden.
Seniorverksamhet, omsorg
Inga nya anmälda ärenden.
IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni)
Dan

Krissamverkan i Gemla jobbar vidare och Dan kommer att ta kontakt med Ola
för att skapa en statusrapport.

Nils-Erik Kommunalrådsmöte 22 okt kl 9.25 -10.10. Ärende?

7. Övriga frågor
Nils-Erik

Förslag till skylt med nytt budskap på Granvallen tas upp på nästa styrelsemöte.
8. Kommande mötesdatum:
Styrelsemöten 30/10 och 27/11.
9. Mötet avslutas
Tack till alla deltagare!
Protokoll

Justeras

Dan Danielsson
Sekreterare

Nils-Erik Magnusson
Ordförande

