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Protokoll
Ärende

Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid

2018 11 20

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
Ronny Runesson
Dan Danielsson

Ej närvarande

Aron Skandevall
Roland Persson

Övriga deltagare

Aino Berg
Göran Berg
Roger Nilsson (punkt 5)
Therese Friman (punkt 5 föredragande)

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 30 okt 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 10 30

Anna
Greger
Åke

Kontroll av märkning m.m. av stigar:
Spår 1 Klart
Spår 2 Ny karta vid Jägarvägen och nya markeringar vid Banbron åtgärdas.
Spår 3 Komplettering av markeringar.
Spår 4 Komplettering av markeringar.
Spår 5 Klart

Samtliga Markeringar finns att hämta hos Nils-Erik
Kontakta Greger eller Stefan Runesson vid behov av nya stolpar.
Greger

Fakturering till samhällsrådet av de stolpar som hämtas sker via Stefans
företag.
Den inaktuella orienteringsskylten som fanns vid Mullavad är borttagen.

Anita

Enklare sjukvård som provtagning mm kan fås på Solgården. Tider förbeställs
via telefonnummer 070-5321604. Anita följer upp för vilka kategorier det gäller
och kontrollerar med Solgården angående annons eller meddelande via
hemsidan, Gemlabladet etc.

Nils-Erik Frågan om underhåll av Stocköparken och badplatser kvarstår.
Nils-Erik Julbelysning är nu på plats i samarbete mellan samhällsrådet och kommunen.
På grund av Trafikverkets regler och beslut finns ingen julbelysning på
Gransholmsvägen och Alvestavägen. Information till allmänheten!
Ronny

Asfaltskadan vid Blommagårdsvägen är åtgärdad. Ny skada vid Svarta vägen /
Södra vägen anmäls.
Frågan om proaktivt arbete med nya tomter är aktualiserad vid möten med
kommunen.
4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.
Ingen redovisning gjordes
5. Gemla centrumplanering
Materialet angående framtida utformning av Gemla centrum som presenterades
den 15 oktober 2018 har nu justerats och presenterades av Therese Friman.
Materialet är en del av kommunens framtida översiktsplan. Beslut om ny
översiktsplan skall tas i slutet av 2019. På dagens möte poängterades vikten av
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Nils-Erik att översiktsplanen och centrumbilden kompletteras beskrivning av gångtunnel
Therese under Alvestavägen samt med en plan för området vid Hantverksvägen norr om
järnvägen där det för närvarande finns äldre industrifastigheter. Therese
kontaktar Paul Herbertsson på kommunen som ansvarar för inköp av fastigheter
angående eventuellt inköp området.
Nils-Erik Rebecka Martinsson bjuds in till årsmötet i mars 2019 för att presentera det
reviderade centrumbilden och översiktsplanen.
6. Information från ansvarsområden
Boende, tomtmark
Detaljplaneförslaget angående Öpestorp 3:4, Pellagårdsområdet, har varit
utsänt för granskning till och med den 16 september och ärendet lyfts i
byggnadsnämnden den 12 december 2018 för beslut om antagande.
Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism
Kjell-Arne Turistbyrån. Beslutet att säga upp avtalet med Macken till den 31 december
2018 kvarstår. Kjell-Arne har mandat att avyttra eller skänka möbeln.
Prioriterade ärenden angående trafiksäkerhet längs väg 707, cykelväg, bro över
Mörrumsån/Helige å samt GC-tunnel under Alvestavägen vid rondellen är
långsiktiga frågor som vi säkert får tillfälle att återkomma till längre fram.
Bredband i norr: Hittills har 24 av 29 hushåll anmält intresse för bredband i norra
Gemla och Eiler Runesson kommer att lämna in ansökan inom kort.
För närvarande utför Wexnet med flera planering och installation av bredband
för Ellandarundan, Gransholmsvägen och delar av centrala Gemla.

Ronny

Skadegörelse på Hästen föranleder frågan om vem som äger och ansvarar
för underhåll av hästen. Ronny utreder frågan.

Digital plattform. Fredrik redovisade förslag och vissa ändringar / tillägg
föreslogs:
- Under ”Bo i Gemla” ändra till ”Bostäder och tomter”.
- Ordning 1 Hem 2 Nyheter 3 Samhällsrådet, i övrigt som förslaget.
Fredrik
Uppdaterat förslag produceras när offerten är godkänd av ordförande.
Samtliga Om du har bra bilder från Gemla för publicering på hemsidan så tar Kjell-Arne
tacksamt emot dessa.
Nils-Erik Ola Aronsson förslag om ställplatser behandlades. Samhällsrådet är positiva till
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förslaget och rekommenderar Folkparken att upplåta platser på parkeringen.
Om så är fallet marknadsför vi det gärna på tillgängliga kanaler.
Fritid
Nils-Erik Ny skylt på Granvallen tas fram inför vårsäsongen.
Skola, barnomsorg
Verksamheten i skolan och förskolan i de nya lokalerna fungerar bra.
Företag, verksamheter, lantbruk
Inga anmälda ärenden.
Seniorverksamhet, omsorg
Inga nya anmälda ärenden.
IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni)
Nils-Erik Vilken roll och vilka åtagande har rektorn och skolan avseende krissamverkan?
Projektet ”Krissamverkan i Gemla” kommer att mynna ut i ett slutdokument eller
handbok som skall överlämnas till samhällsrådet för förvaltning. Handboken
kommer att behöva revideras regelbundet.
7. Övriga frågor
Nils-Erik

Nästa kommunalrådsmöte äger rum den 25 februari 2019 och behandlar dels
krisberedskap och dels tomt- och bostadsfrågor.

Allmänt möte om Växjös framtid äger rum i Pär Lagerkvistskolan den
Kjell-Arne 5 december 2018 klockan 18 till 20. Kjell-Arne publicerar på www.gemla.se.
8. Kommande mötesdatum:
Styrelsemöten och årsmöte 12/2, 24/3 (årsmöte), 23/4, 28/5, 24/9, 29/10, 26/11.
9. Mötet avslutas
Tack till alla deltagare!
Protokoll

Justeras

Dan Danielsson
Sekreterare

Nils-Erik Magnusson
Ordförande

