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Protokoll

Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid 2018 04 24

Plats Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla

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

Övriga deltagare Anders Lindgren
Maria E Arvidsson punkt 5
Rasmus Leo 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. 
Särskilt välkomna är vår nya kassör, Roland Persson, samt kvällens övriga 
deltagare och gäster. Dagordningen godkändes.

2. Justering av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från styrelsemötet den 13 februari 2018 och protokoll från 

konstituerande möte och årsmöte den 25 mars 2018 är justerade och 
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godkändes. Samtliga protokoll finns på www.gemla.se.

Se: www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll

3. Redovisning av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2018 02 13

Endast avslutade ärenden tas upp under denna punkt. Pågående ärenden 
redovisas under respektive ansvarsområde.

Skrivelse om cykelväg från Gemla till Växjö har sänts till Tekniska nämnden, 
Växjö kommun.

Kjell-Arne och Dan ingår i projektet rörande ”Krissamverkan i Gemla”.

Team Drives för Gemla samhällsråd med gemla.se-adresser är tillgängligt för 
alla i styrelsen.

Det årliga bidraget för år 2018 från kommunen till samhällsrådet är reglerat.

Alla aktiviteter i samband med årsmötet utfördes på ett bra sätt. Stort tack till 
det engagemang som alla i styrelsen visade.

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

Det finns just nu inga brådskande ärenden när det gäller betalningar eller något 

annat som rör ekonomin. Inloggning och tillgång till Internetbanken för Roland 

är klar. Inom kort kommer också Roland i dialog med Ola Aronsson ta över 

ansvaret för redovisningssystemet.

Roland Finns det fakturor från Smelink eller Ready Digital för löpande underhåll av 

hemsida? Meddela Kjell-Arne.

5. Översiktsplan och ortsanalys

En stor del av mötet ägnades åt genomgång av översiktsplan och ortsanalys för

Gemla år 2018. Föredragande var landskapsarkitekt Maria E Arvidsson och 

Rasmus Leo från Planeringskontoret, Växjö kommun. Översiktlig planering 

avser den övergripande samhällsbyggnadsprocessen med ett perspektiv på 

tjugo till trettio år. Översiktplanen tar inte upp mer kortsiktiga frågor som 

detaljplan och bygglov. Den nuvarande planen togs fram år 2005 och därefter 

har det endast gjorts fördjupningar av planen för enskilda orter. Nu pågår ett 

http://www.gemla.se/
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arbete med att skapa en digital plattform och en ny process för löpande 

översiktlig planering samt en ny översiktsplan för hela kommunen.

Under mötet diskuterades dels detaljer i ortsanlysen och dels de förslag och 

slutsatser man gjort om bland annat om målpunkter, bebyggelse, verksamheter 

och barriärer. Maria och Rasmus kommer att sammanställa de synpunkter som 

togs upp. Med utgångspunkt från ortsanalysen och anteckningarna

Samtliga sammanställer respektive grupp i samhällsrådet synpunkter för sitt område 

innan styrelsemötet den 29 maj 2018. Se ortsanalysen på:  

http://www.vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/oversiktlig-

planering/pagaende-arbete.html.

6. Information från ansvarsområden

Nedan följer övergripande information för respektive ansvarsområde. Enskilda 

aktiviteter i detalj hanteras inom styrelsen på separat aktivitetslista.

Boenden Tomtmark

Nils-Erik Detaljplaner som kommunen utlovat under 2018 för Pellagårdsområdet och 

Hästenområdet bevakas.

Kommunikation VA Naturmiljö Turism

Kjell-Arne Beslut från föregående protokoll: Sedan tidigare tittar Kjell-Arne på en lösning

 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 

Fredrik kommande styrelsemöte i september 2018. Det pågår också dialog med IT-

leverantörer om en digital lösning.

Ronny Begränsad framkomlighet och asfaltsskador på Hembygdsvägen, Säterivägen 

och Herrgårdsvägen anmäls till kommunen snarast.

Fritid

Greger Flytta cementring till grillplatsen vid Röslyckan senast maj 2018.

Nils-Erik Följ upp underhåll av Stocköparken. Samordnas med kommunens övriga tillsyn 
av vägar, badplatser mm senast maj 2018.

Skola Barnomsorg

http://www.vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/oversiktlig-planering/pagaende-arbete.html
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Anna Bevakning att förskolans paviljonger kommer på plats innan ht 2018.

Företag Verksamheter Lantbruk

Inga aktuella ärenden.

Seniorverksamhet Omsorg

Anita Kan äldre personer som inte bor på Solgården få enklare typ av behandling av 

sjuksköterska där?

IT Brottslighet/trygghet Infrastruktur

Nils-Erik Länstyrelsen i Kalmar kommer under 2018 att utfärda en kungörelse angående 

bergtäkten i Engaholm. Beslut sker tidigast i slutet av 2018. Det kan också bli 

överklaganden som ändrar tidplanen för start av brytning.

Nils-Erik Tekniska nämnden kommer att behandla vår skrivelse angående cykelväg 

mellan Växjö och Gemla innan sommaren 2018.

Prioriterade ärenden angående trafiksäkerhet längs väg 707:

 Cykelväg utmed väg 707 Alvesta - Växjö alternativt delvis annan sträckning 
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.

Kjell-Arne Bredband. Bevakning av bredband till hela Gemla. Kjell-Arne har en löpande 

dialog med Wexnet och kommunen.

Kjell-Arne Dialog förs med Smelink angående ny hemsida.

Dan Kjell-Arne och Dan deltar löpande i projektet ”Krissamverkan i Gemla”

7. Övriga frågor

Kvarvarande frågor till Therese Friman från föregående styrelsemöte:

 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?
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 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?

Nils-Erik Återkoppling av ovanstående frågor från Therese via Nils-Erik vid styrelsens 

nästa möte.

Fredrik Uppdatera listorna för styrelsemedlemmar, grupper och kontaktpersoner och 

publicera dem på Team Drives Gemla Samhällsråd!

Roland Roland deltar i följande grupper

 Företag Verksamheter Lantbruk

 Seniorverksamhet Omsorg

Nils-Erik Var skall tidigare protokoll arkiveras?

Nils-Erik Distribuera anteckningarna från Maria och Rasmus till styrelsen.

8. Kommande mötesdatum:

Styrelsemöten 29/5, 28/8, 25/9, 30/10 och 27/11.

9. Mötet avslutas

Tack till alla deltagare!

Protokoll Justeras

Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson

Sekreterare Ordförande
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