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Protokoll
                                                 
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte 

Tid 2020 02 11

Plats Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla

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

Ej närvarande Jonny Welinder 
Fredrik Karlsson 
Ingemar Lundström

Övriga deltagare Per Aronsson
Claes Gyllensvärd

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

Protokollet från styrelsemötet den 26 november 2019 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 2019 11 26

Nils-Erik - Skåp för cykelhjälmar och batterier. Växjö kommun har ett ansvar och vi kommer att ta
upp frågan på nytt vid ett senare tillfälle. Vid lån av kommunens elcyklar krävs att 
batteriet förvaras inlåst.

Nils-Erik - Cykelvägar. Frågan kommer att aktualiseras på nytt längre fram. 

Dan - Grannsamverkan. Dan har tagit upp frågan angående ny lösning i stället för 
Nils-Erik ”Trygga gatan” med Yngve Lindh. Dan och Nils-Erik tar upp frågan om ny lösning 

på nytt.

Fredrik Följande frågor från förra styrelsemötet angående kollektivtrafiken är fortfarande högst 
aktuella att driva även mot kommunen. Kollektivtrafikansvarig är Per-Olof Löfberg.
- Frekvens och spridning över dygnet av turer.
- Medföra cykel på tåg utan avgift. 
- Test av shuttlebuss från Ellandarundan med Gransholm och Öja till järnvägstationen.
- Möjlighet för alla att åka med vissa skolbussturer. Kommunens ansvar.
- Översyn zontaxa.

Greger Skrivelse angående sänkt hastighet Norra Gemla – Långehall uppdateras. Kvarstår.

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

Preliminär resultat- och balansräkning 2019 per 2019 12 31. 

- Intäkter 2019 SEK 102581, kostnader 108084, resultat ./. 5503

- Summa tillgångar SEK 137802.
 
5 Planering årsmöte

Preliminära dokument angående bokslut, budget, verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan godkändes. Närvarande styrelsemedlemmar skrev under 
verksamhetsberättelsen.

Nils-Erik Agenda på årsmötet. 
- Årsmötesförhandlingar
- Växjö kommuns nya översiktsplan
- Utformning av Gemla centrum
- Byggnation i Gemla

Medverkan av representanter från Växjö kommun!
- Installation av solceller

Solcellsleverantör informerar 
- Fika med kaffe och smörgås!

Se i övrigt interna tillfälliga arbetsdokument på Google Drive.

Ansvarsfördelning årsmöte



3(5)

Roland Sammanställning årsbokslut och budget
Nils-Erik Möte med valberedningen i god tid innan mötet.
Nils-Erik Rolf Björk tillfrågas om uppdraget som årsmötesordförande.
Dan Annons om årsmötet i Gemlabladet. Manusstopp Gemlabladet februari.
Dan Skylt för anslagstavlorna. Minst två veckor före mötet.
Dan Sätta upp annons på anslagstavlor. Minst två veckor före mötet.
Kjell-Arne Kallelse läggs ut på www.gemla.se. Minst två veckor före mötet.
Nils-Erik Bjuda in föredragshållare från Vidingehem, kommunen etc.
Dan Sammanställning av verksamhetsberättelsen. Cirka 4 veckor före mötet.
Kjell-Arne Korrekturläsning av verksamhetsberättelsen. 
Dan/Ola Kopiering av verksamhetsberättelsen.
Roland Revisionberättelse, dialog med revisorerna.
Anna Tillgänglighet till lokal och utrustning, lås, larm, projektor. 
Anna Beställning av frallor.
Jonny/ Förberedelser av lokal och fika klockan 15.00 samt kaffeservering från 
Anna klockan 16.00.
Kjell-Arne Annonsering Gemlainfo. Strax före mötet.
Dan Power Point-bilder till årsmötet med dagordning, presentation av programpunkter och 

ekonomi.

6. Information från ansvarsområden

Boende, tomtmark:

Nils-Erik Översiktsplanen: Följande synpunkter är framförda skriftligt och på möte med kommu-
nen:
- Området söder om rondellen / öster om Gransholmsvägen skall förbli 

odlingslanskap.
- Grönmarkerat område i Skärvaberget kan användas för bostäder.
- Källebrovägens förlängning söderut kan användas till bostadsområde.  
- Vad är syftet med och slutpunkten för den planerade vägen från centrala Gemla till 

gamla Alvestavägen? 
- Området vid Herrgårdsvägen/badplatsen är rekreationsområde och inte lämpligt för 

bostäder.
- Planskild GC-passage vid rondellen och förbättrad bro över ån är ett absolut krav.
- Konsekvensanalys av trafiksituationen på grund av bland annat södra länken behöver 

genomföras.
- Befolkningsökningen är inte i linje med vårt remissvar och inte realistisk.
- Konsekvensanalys / åtgärdsplan krävs innan planen fastställs.
- För kort tid för samråd.

Detaljplaner Pellagården mm. Inget nytt sedan föregående styrelsemöte,
Nils-Erik Tekniska förvaltningen informerar Nils-Erik löpande. Samordning med tomterna vid för-

samlingshemmet bör göras. Omfattande dialog med kommunen har inte gett något re-
sultat och nu hänvisas åter till Paul Herbertsson som tidigare preliminärt angett att mar-
karbete skulle ha kommit igång under 2019. Vi har fortfarande inte sett något hända.

 
Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism 

Synpunkter och frågor via kontaktformulär på hemsidan. 
Dan - Fråga angående gemlahäst från Sven Christer Nilsson. Meddela Sven- Krister och 

http://www.gemla.se/
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Ola Aronsson att samhällsrådet hänvisar till Hembygdsföreningen!

Kjell-Arne - Hastighetsbegränsning/hastighetsmätning på Gransholmsvägen i Öja. Kjell-Arne följer
upp frågan.

Aron - Kontakt och förslag via www.gemla.se. Kan det skapas en ”knapp” för förslag till 
samhällsrådet på första sidan med koppling till kontaktformuläret?

Hemsidan. Styrelsen beslutade på föregående styrelsemöte om att ge möjlighet för 
länkar till kommersiella företag som är öppna för allmänheten på plats i Gemla. 

Aron Konkret förslag med pris för länkar och/eller annonser för annonsörer utarbetas. Vidare 
skall ett förslag på samhällsrådets egen annons i Gemlabladet och på hemsidan 
angående erbjudandet presenteras på nästa styrelsemöte.

Nils-Erik Julbelysning/dekoration. Inled dialog med kommunen om framtida lösning!

Underhåll av vägar och gator  .   Alla aktuella ärenden är åtgärdade.

Bergtäkten. Samhällsrådet med flera saknar rätt att överklaga enligt Tingsrätten. Trots 
det har Nils-Erik i dialog med Nacka Tingsrätt fått fram en del uppgifter. För närvarande 
utreds rätten till överklagande av Miljööverdomstolen. Enligt Nacka Tingsrätt kommer 
det ta ytterligare några månader innan slutgiltigt beslut om bergtäkten. 

Fritid 

Nils-Erik Renovering anslagstavlor. Inga offerter har kommit trots att offertförfrågan gått ut till alla
kända byggföretag på orten. Vi tar upp frågan på nytt i vår.

Skola, barnomsorg

Ny   förskola.   Såväl Vidingehem som representanter från samhällsrådet har haft kontakt 
med markägaren till området mellan skolan och Gransholmsvägen. Markägaren vill ha 
behovet av nya förskoleplatser utrett. Befolkningsökning och användandet av nuvarande 
tillfälliga baracker gör att det finns behov av ny förskola med 10 avdelningar. För 
närvarande finns 8 avdelningar i Gemla i mer eller mindre tillfälliga byggnader.
Dessutom tar skolförvaltningens prognos inte hänsyn till att Gemla enligt 
översiktplanen skall växa till 3000 invånare till år 2030 vilket innebär att behovet av 
förskoleplatser kommer att öka ytterligare.

Företag, verksamheter, lantbruk

Inga anmälda ärenden.

Seniorverksamhet, omsorg

Inga anmälda ärenden.

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

Översvämning. För närvarande är det klass 1 varning för höga vattenflöden. Nivån i 
Nils-Erik Mörrumsåns vattensystem är mycket högt och det finns risk att invallningar i Gemla 

brister. Vi följer läget noggrant.

http://www.gemla.se/
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7. Övriga frågor

Aron Valberedningen tar fram och förankrar förslag till styrelse innan årsmötet.

8. Kommande mötesdatum: 

Styrelsemöten och årsmöte 2020. Datum: 22/3 (årsmöte), 28/4, 26/5, 18/8, 29/9, 27/10,
24/11.

9. Mötet avslutas

Tack till alla deltagare! Särskilt tack till Claes Gyllensvärd som bjöd på 
kombucha i pausen. Claes erbjöd även att leverera drycken i andra sammanhang.

Protokoll Justeras

Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson
Sekreterare Ordförande


	Sekreterare Ordförande

