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Protokoll
Ärende

Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid

2018 10 30

Plats

Hembygdsgården / Leksaksmuséet i Gemla

Närvarande

Nls-Erik Magnusson
Anna Mattisson
Fredrik Karlsson
Jonny Welinder
Ingemar Lundström
Greger Runesson
Anita Åkesson
Åke Hulenvik
Ronny Runesson

Ej närvarande

Aron Skandevall
Kjell-Arne Nyquist
Roland Persson
Dan Danielsson

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. N-E Magnusson hälsade välkommen och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Till vikarierande sekreterare valdes Åke Hulenvik.
2. Justering av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från styrelsemötet den 25 sep 2018 är justerat och
godkändes.
Samtliga protokoll finns på www.gemla.se
3. Redovisning av föregående protokoll
Särskilt tack, för flytten av cementring till basplats vid Röslyckan, har
framförts till Greger från Kyrkan.
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Kontroll av märkning m.m. av stigar.
Spår 1 Klart - Jonny
Spår 2 Ny karta behövs vid Jägarvägen. Nya markeringar behövs vid
Banbron – Anna
Spår 3 Ej klart – Greger
Spår 4 Ytterligare markeringar behövs – Åke
Spår 5 Klart – Dan
Nils-Erik undersöker var markeringar kan fås.
Orienteringsskylt vid Mullavad är inaktuell och bör tas bort – Jonny
Anita har undersökt ang. enklare sjukvård på Solgården. Denna möjlighet
finns vad gäller provtagning m.m. Tider förbeställs. Kontakt via tel. 070 –
5321604.
Frågan om underhåll av Stocköparken och badplatser kvarstår.
Frågan om julbelysning/dekoration hanteras av Nils- Erik.
Asfaltskadan vid Blommagårdsvägen är inte åtgärdad. Ny kontakt –
Ronny
Enkät ang ”turistbyrån” är slutförd och beslut om fortsatt hantering och
åtgärder beslutas senare.
Synpunkter från mötet med kommunrepresentanter ang
centrumplaneringen ventilerades. Ett nytt möte skall hållas 20/11.
4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation
Inget nytt att rapportera.
5. Information från ansvarsområden
Detaljplan Pellagård beräknas vara klar före årsskiftet.
För Hästenområdet finns inget nytt att rapportera.
Paviljongerna vid förskolan är på plats – klart.
Tomtfrågan skall aktualiseras vid nästa möte med kommunen – N-E
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Ang bergtäkten vid Engaholm – inget nytt.
”Turistbyrån”. Avtalet skall sägas upp innan 31/12 -18.
De prioriterade ärendena ang trafiksäkerhet längs väg 707 kvarstår.
Wexnet har haft information om Bredbandsutbyggnad. Läget
något oklart.
Möte har ägt rum ang krissamverkan med fokus på omsorg och
säkerhet – Nils-Erik. Verksamheten i Gemla har uppmärksammats
och redovisas vid nästa kommunalrådsmöte 25/2 -19. Då skall
också allmän beredskap för kriser tas upp liksom tomt – och
lägenhetsfrågor.
Viss skadegörelse har noterats i samhället.
Skylt vid Granvallen. Behövs ny sådan med textjustering – Nils-Erik
6. Digital plattform
Fredrik redovisade förslag och viss ändringar / tillägg föreslogs.
Arbetet fortskrider med utskick till ledamöterna och ny redovisning
vid nästa möte. Ev sponsring bordlades.
7. Kommande mötesdatum
Styrelsemöte och möte med kommunrepresentanter 20/11.
8. Mötet avslutas med tack för deltagande
Protokoll

Justeras

Åke Hulenvik
Tf sekreterare

Nils-Erik Magnusson
Ordförande

