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 Protokoll 
                                                  
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte  
 
Tid 2019 04 23 
 
Plats Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla 

   
Närvarande: Nils-Erik Magnusson     
 Anna Mattisson 
 Fredrik Karlsson   
 Jonny Welinder     
 Kjell-Arne Nyquist   
 Åke Hulenvik   
 Aron Skandevall    
 Ingemar Lundström  
 Dan Danielsson 
 
Ej närvarande Ronny Runesson 
 Greger Runesson 
 Roland Persson  
 Anita Åkesson 
 
    
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 
 
 Mötesprotokollen från styrelsemötet den 12 februari 2019 samt från årsmöte 

och konstituerande möte den 24 mars 2019 är justerade och godkända. 
Samtliga protokoll finns på www.gemla.se.  

 Se: www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll 
  

http://www.gemla.se/


2(4) 

 
 3. Redovisning av föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll från styrelsemöte 2019 02 12 
  
Samtliga - Markeringar för motionsspår finns att hämta hos Nils-Erik. 
Greger - Stolpar för promenadstigarna finns hos Stefan Runesson. Fakturering stolpar 

 via Stefan (Greger) Kvarstår. 
Greger - Markeringar spår 3 (G reger) Kvarstår. 
Åke - Markeringar spår 4 (Åke) Kvarstår. 
Roland - Fakturering av reparationskostnader för Alexis till Växjö kommun. Kvarstår. 
Greger - Förslag angående yta på anslagstavlorna. Kvarstår. Dan tar upp ärendet med  
Dan  Greger. 
Kjell-Arne - Bredbandsutbyggnaden pågår för fullt, Ellandarundan, Gransholmsvägen  

 och Norra Gemla /Gemla By. Kjell-Arne återkommer med statusrapport längre  
 fram. 

 
 - Markeringar samt ny karta vid Jägarvägen spår 2 (Anna) Klart. 
 - Ärende kommunalrådsmöte 1 april 2019 (Nils-Erik) Klart. 

 - Skrivelse angående bergtäkt är inskickad till Länsstyrelsen. (Fredrik, 
  Nils-Erik) Klart. 

- Förslag och tidplan för nya hemsidan. (Fredrik, Aron) Klart. 
- Bevaka underhåll Stocköparken mm (Nils-Erik) Klart. 
- Skylt vid Granvallen med logga och www.gemla.se. (Aron) Klart. 

 
 4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.  
  
 Det gjordes ingen redovisning av resultat- och balansräkning. Endast ett fåtal 

tranaktioner har gjorts efter årsbokslutet som redovisades vid årsmötet.  
 
Roland Årligt bidrag från kommunen till samhällsrådet på 35000 kr samt ersättning för 

reparation av Alexis följs upp.  
  
  5. Bergtäkten 
   
 Alvesta kommun har ställt sig positiv till bergtäkten med några mindre 

synpunkter. Över trettio överklaganden mot bergtäkten har gjorts till 
Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen i Växjö avstyrker i första hand nuvarande 
plan. I andra hand framförs synpunkter som behov av nya mätningar och 
förbättrad miljö avseende bland annat buller vid bergtäkten och vid trafiken i 
Gemla. 
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6. Information från ansvarsområden 
  
 Ansvarsområde Gemla Samhällsråd  
 
 Boende: Greger, Fredrik, Jonny  
 Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism: Ronny, Fredrik  
 Företagande, verksamheter, lantbruk: Greger, Ronny, Åke, Roland  
 Fritid: Anna, Aron, Nils-Erik  
 Skola, Barnomsorg: Anna, Aron, Ingemar  
 Seniorverksamhet: Anita  
 Trygghet och tillgänglighet, Krissamverkan i Gemla: Kjell-Arne, Dan  
 
 Boende, tomtmark: 
 
 Pellagårdsområdet: Detaljplanen är godkänd av byggnadsnämnden och vinner 

laga kraft den 25 april 2019 om inga överklaganden görs. 
 
 Hästenområdet: Förslag till detaljplan för samråd beräknas vara klar innan 

sommaren 2019. Samhällsrådets styrelse anser att det är av stor vikt att 
planeringen av förskola fortskrider men att en alternativ placering bör utredas. 
Placeringen av förskolan vid Hästenområdet är ett förslag som kommunen tagit 
fram utan dialog med samhällsrådet. 

 
 Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism   
 
 Tidplan för att ta den nya hemsidan i drift presenterades. Överflyttning av 

material sker inom kort och den 19 maj ska den nya hemsidan vara i drift. På 
sikt kan hemsidan även omfatta exempelvis: 

Aron/  - länk till föreningar 
Kjell-Arne - länk till hjärtstartare 
Fredrik - länk till Gemlas företag 
 - turistinformation 
 
Aron/ Förslag till utformning av turistinformation via hemsidan utarbetas. 
Kjell-Arne   
 
Samtliga Anmäl behov av reparation av vägar och asfalt till Ronny! 
 
 Fritid 
 
Fredrik Ett träd vid badplatsen Herragården behöver eventuellt tas bort för att göra 

platsen säkrare. 
 
 Skola, barnomsorg 
 
 Det är något färre barn i förskolan i år och skolans och förskolans lokaler är fullt 

tillräckliga för närvarande.  
 
 Företag, verksamheter, lantbruk  
  
 Inga anmälda ärenden. 
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 Seniorverksamhet, omsorg 
 
Anita Vilka kan få enklare sjukvård via Solgården och hur kan det annonseras? 

Kvarstår sedan föregående möte. 
 
 IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni) 
 
Samtliga Krissamverkan i Gemla. Planen är ute på remiss till alla direkt berörda fram till 

den 10 juni. Alla i GSR:s styrelse har ett ansvar för planen och för de åtgärder 
som ska vidtas vid en eventuell kris. Läs igenom planen och meddela 
eventuella synpunkter till Dan senast den 31 maj 2019! 

 
 7. Övriga frågor 

 
Kommunstyrelsen har avslagit ett medborgarförslag om att göra bron vid Feret 
farbar med häst, 
.  

 8. Kommande mötesdatum:  
 
  Styrelsemöten 28/5, 24/9, 29/10, 26/11 2019. 
 
 9. Mötet avslutas 
 
 Tack till alla deltagare!  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Protokoll Justeras 
 
 
 Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson 
 Sekreterare Ordförande  
  
 


