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Protokoll

Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid 2018 05 29

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 Ronny Runesson
Roland Persson

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 24 april 2018 är justerat och 

godkändes. Samtliga protokoll finns på www.gemla.se.

Se: www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll

3. Redovisning av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2018 04 24

http://www.gemla.se/
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Endast avslutade ärenden tas upp under denna punkt. Pågående ärenden 
redovisas under respektive ansvarsområde.

Det kan bli aktuellt att färdigställa tomterna vid Röslyckevägen i samband med 
schaktning vid Pellagårdsområdet.

Det är inte aktuellt att ta upp frågan om framtida permanenta förskolor förrän 
mer konkreta planer om byggnation av ny förskola finns.

En korrekt och aktuell tidtabell för Länstrafiken är nu distribuerad med 
Gemlabladet.

Smelink/Ready Digital fakturerar 3735 kr per år för arbete med gemla.se.

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

Aktuellt banksaldo efter periodens utbetalningar är 149271,60 kr

Roland Bevaka att Länstrafiken faktureras för extra utskick av tidtabell.

5. Översiktsplan och ortsanalys

Se separat remissvar som kommer att sändas till Växjö kommun.

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 kommer att verkställas först under 2019.

Nils-Erik Efterlys mer proaktivt arbete av kommunen för införskaffande av mark för 

byggnation. 

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 



3(4)

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

leverantörer om en digital lösning.

Kjell-Arne Slutföra enkät med intressenter angående byrån!

Fredrik Det finns en offert på ny hemsida med tio undersidor. Utvecklingskostnad14990 

kr plus drift 399 kronor per månad. Fredrik  kollar med Ready Digital om vi kan 

ha en demo och workshop på nästa styrelsemöte.

Ronny Begränsad framkomlighet och asfaltsskador på Hembygdsvägen, Säterivägen 

och Herrgårdsvägen anmäls till kommunen snarast.

Nils-Erik På grund av Trafikverkets krav ersätter vi julbelysningen med att skapa ett antal

punkter med upplyst dekoration vid t ex Hästen/rondellen och

Samtliga järnvägesstationen. Kom in med förslag till Nils-Erik!

Fritid

Greger Flytta cementring till grillplatsen vid Röslyckan senast juni 2018.

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

Nils-Erik Kontroll av märkning av promenadstigar. Fördela arbetet i styrelsen!

Skola Barnomsorg

Nils-Erik Bevakning att förskolans paviljonger kommer på plats innan ht 2018.

Fortfarande finns inget bygglov med det beslutas i veckan enligt uppgift.

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 Tekniska nämnden kommer att behandla vår skrivelse angående cykelväg 

mellan Växjö och Gemla först under augusti 2018.
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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. Ellandaföreningen har startat upp ett 

utvecklingsarbete men stora områden i Gemla med omnejd saknar 

bredbandsprojekt. Gemla, Gemla by och Öja by med flera områden.

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

kommer upp på nästa kommunalrådsmöte.

7. Övriga frågor

Nils-Erik har träffat Vänsterpartiet i Växjö och informerat om Samhällsrådets 

arbete. Se även artikel i Vänsterpartiets kommunnytt.

Jonny Anmäl Jonny och Anna till möte med kommunledningen och delta i mötet den 4 

juni klockan 18.00.

Fredrik Uppdatera listorna för styrelsemedlemmar, grupper och kontaktpersoner och 

publicera dem på Team Drives Gemla Samhällsråd!

Nils-Erik Var skall tidigare protokoll arkiveras?

8. Kommande mötesdatum:

Styrelsemöten 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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