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Protokoll
                                                 
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte 

Tid 2020 09 29

Plats Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla

Närvarande: Nils-Erik Magnusson    
Anna Mattisson
Aron Skandevall  
Anita Åkesson  
Madeleine Hallsten  
Greger Runesson 
Jonny Welinder 
Fredrik Karlsson
Dan Danielsson

Ej närvarande Ronny Runesson 
Ingemar Lundström 
Åke Hulenvik
Roland Persson

Övriga deltagare Ola Aronsson

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 

Ordförande Nils-Erik Magnusson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han 
påminde av vad som gäller på grund av Coronapandemin med bl a minst 1,5 meters 
avstånd mellan deltagarna. Dagordningen godkändes.

 
2. Justering av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet den 18 augusti 2020 är justerat och godkänt. Samtliga 
protokoll finns på www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll.

http://www.gemla.se/
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3. Redovisning av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2020 08 18

Skåp. Vi tvingas parkera och lägga ned frågan angående skåp för cykelhjälmar och 
batterier. Frågan har hamnat mellan de berömda stolarna som innehas av Trafikverket, 
Region Kronoberg och Växjö kommun. 

Nils-Erik Cykelvägar. Frågan kommer att aktualiseras och drivas vidare löpande. Närmast 
beslutades att samhällsrådet ska ta upp frågan i sitt remissvar angående detaljplan och 
trafiklösningar för det planerade sjukhuset i Räppe. 

Dan Grannsamverkan. Tidigare information via polisen har upphört. Beslutades att påminna 
om gransamverkan i Gemlainfo en gång per år inför varje höst.

Greger/ Begäran till Trafikverket om att sänka hastighetsbegränsningen på väg 714 genom
Dan Gemla by från Gemla till Runhälla till 40 km per timma skall kompletteras enligt följande:

-Enligt beslut i samhällsrådets styrelse den 29 september 2020 stöder samhällsrådet 
begäran om sänkt hastighetsbegränsning.

-Dokumentet skrivs under av representant för Gemla by och ordförande i 
samhällsrådet.

Därefter är dokumentet klart att sända in till Trafikverket.

Aron/Ola Annons Gemlabladet/hemsidan. Det avtal Ola upprättat angående annonser i 
Gemlabladet uppdateras enligt följande.

-Logga/annons i Gemlabladet en gång per år 300 kr.
-Logga/annons i Gemlabladet en gång per år och löpande på hemsidan 500 kr.

Aron lägger ut erbjudandet om annonser på hemsidan.

Ekonomin i Gemlabladet är åter i balans på grund av att kostnaderna sänkts med 
förenklad redigering och lägre distributionskostnader. Totalt uppgår kostnaderna som 
skall täckas av annonsintäkter till cirka 37 000 per år.

Anna Kalendern på hemsidan uppdateras löpande. Anna tar kontakt med Kjell-Arne för egen 
utbildning.

MadeleineTrafiklösningen vid Mullavads badplats har stora brister. Övergång från 40- till  70-
/Dan sträcka innan utfarten. Ingen övergång från cykelbanan vid infarten vid norra sidan.

Anmäl frågan till ansvariga på kommunen.

Nils-Erik Misskötta tennisbanor. Kvarstår

Frågan om vägrenar tas om hand av Ellanda vägförening.

Länstrafiken. Vi har fått svar på skrivelsen till Länstrafiken angående höjda biljettpriser. 
Länstrafiken hävdar att det inte är frågan om någon höjning eftersom priset på vissa

Fredrik resor sänks. Begäran om att Gemla skall tillhöra zon 1 skall sändas till Länstrafiken.
.

4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation. 

Preliminär resultat- och balansräkning 2020 per 2020 09 28. 
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- Intäkter SEK 45650, kostnader SEK 45 762, resultat SEK 112.

- Summa tillgångar SEK 136 762
 
5 Hyresrätter

Ola redovisade antalet hyresrätter i Gemla i jämförelse med andra tätorter i Växjö 
kommun. Det saknas cirka 200 hyresrätter i Gemla för att vi ska ligga i nivå med de 
andra orterna. Vidingehem arbetar inte tillräckligt proaktivt för att skapa hyresrätter i 
Gemla trots att Gemla är den ort som har bäst kommunikationer med såväl Växjö 
centrum som med det nuvarande och det planerade sjukhusområdet. Ola efterlyser en 
plan från Vidingehem. Nils-Erik redovisade nuvarande initiativ med bland annat förslag  
till ny detaljplan innehållande flerfamiljsfastigheter vid före detta posten och banken och 
Kanalvägen. Detta kan ge hus med hyresrätter klart för byggstart under 2022. 
Samhällsrådet förespråkar en successiv utbyggnad av olika typer av bostäder med i 
genomsnitt fem till tio bostäder per år och uppmanar Vidingehem att upprätta en plan

Nils-Erik för kommande projekt. 

6. Information från ansvarsområden

Boende, tomtmark:

Planeringen av ny förskola framför nuvarande skola har stött på hinder. Nu inriktas 
arbetet på en tvåvåningsbyggnad i anslutning till nuvarande förskola.

Nils-Erik Översiktsplanen: När presenteras översiktsplanen för allmänheten?

Detaljplaner Pellagården mm. Nytt besked från Mikaela Augustsson på kommunen 
innebär ytterligare förseningar med tomtvisning hösten 2021.

Vidingehems projekt i Gemla. Se punkt 5.

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism 

Nils-Erik Julbelysning/dekoration. Växjö kommun har inte svarat än på fråga om planer för 
juldekoration i Gemla!

Bergtäkten. Nils-Erik har fått svar från Tingsrätten. Nu utreds vilka som har rätt att 
överklaga av Miljööverdomstolen. Det kommer att ta ytterligare en tid innan slutgiltigt 
beslut kan tas enligt Tingsrätten.

Aron Anslagstavlor. Styrelsen beslutade att anta offerten från Hydrodip gällande renovering 
av anslagstavlor. Aron fick uppdraget beställa enligt offert SEK 16 815 med tillägg av 
målning av affischeringsytor på löpande räkning SEK 460 per timma. Samtliga belopp 
är exklusive moms.

Dan Dan tar fram förslag på ansvariga för städning av anslagstavlor.

Fritid 
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Inga anvälda ärenden

Företag, verksamheter, lantbruk

Inga anmälda ärende.

Seniorverksamhet, omsorg

Inga anmälda ärenden.

IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni)

Information via Gemlainfo enligt ovan ersätter tidigare lösning för information angående 
grannsamverkan.

7. Övriga frågor

Fredrik har uppdaterat adressregister och sammanställning med ansvariga för olika om-
råden. Materialet finns på Google Drive/Samhällsrådet. 

8. Kommande mötesdatum: 

Styrelsemöten år 2020, 27/10, 24/11.

9. Mötet avslutas

Tack till alla deltagare! 

Protokoll Justeras

Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson
Sekreterare Ordförande


	Sekreterare Ordförande

