
1(5)

Protokoll
                                                 
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte 

Tid 2021 02 09

Plats Digitalt möte

Närvarande: Nils-Erik Magnusson    
Anna Mattisson  
Fredrik Karlsson   
Ronny Runesson 
Åke Hulenvik

 
Madeleine Hallsten  
Greger Runesson 
Aron Skandevall  
Dan Danielsson

Ej närvarande: Anita Åkesson
Jonny Welinder
Roland Persson
Ingemar Lundström

Övriga deltagare Ola Aronsson
Robert Andersson (punkt 6, fritid, hundrastgård)

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 

Ordförande Nils-Erik Magnusson hälsade alla välkomna och öppnade det digitala 
styrelsemötet. Dagordningen godkändes.

 
2. Justering av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet den 17 december 2020 är justerat och godkänt. Samtliga 
protokoll finns på www.gemla.se  /samhällsrådet/protokoll  .

3. Redovisning av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2020 12 17

Nils-Erik Förslag på ändringar i trafiklösningen vid Mullavad har kommunen vidarebefordrat till 
Trafikverket. Kommunen tar upp ärendet vid kommande möte med Trafikverket. 
Kvarstår. 

http://www.gemla.se/samh%C3%A4llsr%C3%A5det/protokoll


2(5)

Anna Hemsidans presentation av styrelsen behöver uppdateras. Det saknas foton på 
Madeleine och Roland. Anna uppdaterar med foton och ser i övrigt till att informationen 
är aktuell. Kvarstår.

Ola framförde ett tack för premieringen för arbetet med Gemlabladet. Klart.

Anna Rutin för uppdatering hemsida och kalender skapas. Kvarstår.

Länstrafiken. Förslag om att Gemla skall tillhöra zon 1 har sänds till Länstrafiken. Även 
frågan om att ta med cykel utan kostnad togs upp. Regionen har svarat att Gemla och 
liknande orter i länet har samma princip för zonindelning och detta anser man sig inte 
kunna ändra. Länstrafiken heller vill inte öppna för resande på skolbussar för 
allmänheten. Tillfälligt gäller att cyklar får medföras på regionens bussar och tåg. 

Anna Information om gratis cykeltransport läggs som nyhet på hemsidan och på Gemlainfo.

Alexis, klocka och belysning. Delvis åtgärdat. Gemla Elektriska kontaktas för att 
Nils-Erik ändra klocka och ge instruktioner för hur vi kan lösa justeringar av klockan framöver. 

Även Ola tar upp frågan med Gemla Elektriska. Kvarstår.

Aron Anslagstavlor. Skylt ”Gemla Samhällsråd” placeras på anslagstavlorna. Kvarstår.

Nils-Erik Såväl i arbetet med översiktsplanen som i den fortsatta processen om bergtäkten är det
viktigt att bevaka trafiksituationen i Gemla. Närmast följs detta upp i samband med 
presentationen av översiktsplanen i april och när domslut om bergtäkten kommer i vår.

Greger Kommunen har levererat 1 lass grus på Öjasidan. Greger ser till att påfarterna till feret-
bron grusas upp. 

Parkbänkar översyn. Alla rapporterar om var bänkar finns och behov av komplettering
Samtliga och renovering vid kommande möte. Åtgärdslista beslutas inför våren 2021. Tas upp på

styrelsemöte i vår.

Informationstavlor och märkning av promenadstigar/motionsspår. Respektive ansvarig 
Resp. för de olika stigarna inventerar behov av tavlor och märkning. Arbetsfördelning för 
ansvarig kontroll: 1 Jonny, 2 Anna, 3 Greger, 4 Åke, 5 Dan. Se karta på Team Drives / Gemla 

Samhällsråd / Fritid / Motionsspår. Åtgärdas inför våren 2021. Tas upp på styrelsemöte 
i vår.

Nils-Erik Information till hushållen om promenadstigar. Information till hushållen görs efter upp-
datering av tavlor och märkning. Åtgärdas våren 2021. Tas upp på styrelsemöte i vår.

Information via Gemlainfo enligt ovan ersätter tidigare lösning för information angående 
grannsamverkan. Budskapet via Gemla info kan gärna repeteras flera gånger. Klart.

Dan Digital hastighetsmätning Gransholmsvägen utreds. Vi har fått svar från NTF, 
kommunen och trafikverket. Ingen av dem kan erbjuda en lösning på detta. Klart.

Nils-Erik Förslag om tvätt av Alexis via hemsidan. Tas upp på styrelsemöte i vår.
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4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation. 

Vi gör första redovisningen av preliminär resultat- och balansräkning på styrelsemötet i 
mars. Ekonomin för år 2020 är redovisad i verksamhetsberättelsen.

5 Planering årsmöte

Årsmöte: Styrelsen beslutade att genomföra ett digitalt årsmöte enligt samma modell 
som år 2020. Materialet görs tillgängligt för allmänheten under april månad. 

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut, verksamhetsplan och budget godkändes med 
tillägget att budgeten för aktiviteter höjs med 15 000 kr till 40 000 kr.

Dan Efter ändringen av budgeten sänder Dan dokumentet på cirkulation för underskrift.

Dan Ansvarsfördelning och tidplan för olika årsmötesaktiviteter distribueras till styrelsen 
separat under februari.

Dan Ansökan om bidrag från kommunen på 35 000 kr görs med verksamhetsberättelsen 
som underlag.

6. Information från ansvarsområden

Boende, tomtmark 

Översiktsplanen tas upp i kommunstyrelsen den 2 mars och är tillgänglig på 
kommunens hemsida från den 5 mars 2021.

Tidplan byggnation: Detaljplan för Hästenområdet är nu beräknad till september 2021 
vilket innebär byggnation först under 2022. 

För Pellagård gäller projektering tidigast hösten 2021 med tomtförsäljning under 2022.

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism 

Digital klocka och termometer vid Macken: Anna arbetar med ett förslag med 
Anna information, termometer och digital klocka vid Macken. Eventuellt kan det vara i 

samarbete med markägaren och Oljeshejkerna Johnsson. Anna har kontakt med Stig 
Engström och Thomas Johnsson som är försiktigt positiva. Anna för dialogen vidare 
med olika intressenter för beslut i samhällsrådet längre fram. Kvarstår.

Uppdatering välkomstkassar samt välkomstkassar företag: Materialet i kassarna är 
Jonny inaktuellt. Jonny tar fram förslag på innehåll och rutin för utdelning av välkomstkassar 

till nyinflyttade privatpersoner och till företag.

Bergtäkten: Miljööverdomstolen har gett rätt till överklagande från boende nära vägen i 
Gemla. Dom i Miljödomstolen under våren 2021.

Fritid 

Nils-Erik Upprensning kanalen vid Mullavad: Kommunen har tagit emot ärendet och utreder och 
planerar för att skapa en barnbadplats. Kommunekologen och sjömiljöansvarig ser 
positivt på det och anser att även förbättringar när det gäller bron och kanotramp ska 
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göras. Nils-Erik följer upp. Även Öja Badförening planerar förbättringar.  

Anna Informationstavlor om motion och hälsa vid elljusspåret: Anna har tagit fram förslag med
skyltar från Träningslivet, kostnad 10000 kr. Peter Lönn på kommunen är villig att ordna 
uppsättning på befintliga elstolpar. Beslutades att Anna tillsammans med Aron beställer, 
utformar och genomför projektet.

Hundrastgård: Robert Andersson har tillsammans med Ola Aronsson tagit fram ett 
förslag om en hundrastgård i Gemla. Hembygdsgården och Ängsladan är enligt 
förslagsställarna lämpligt för ändamålet. Kostnaden för stängsel, stolpar med mera 
beräknas till cirka 20 000 kr och förslaget är att samhällsrådet deltar i finansieringen. 
Tanken är att ideella krafter skall iordningställa och underhålla anläggningen. Följande 
frågeställningar och förslag togs upp under mötet:

- Det krävs en ansvarig som tillsammans med en grupp intressenter står för 
uppförande och underhåll på kort och lång sikt.

- Hembygdsföreningen har ett huvudansvar för skötsel.
- Kommunen ställer upp med hundlatrin inklusive regelbunden tömning.
- Enligt uppgift krävs inget bygglov.
- Parkering vid skolan är ej lämplig. Industrivägen är ett alternativ.
- Förskolan använder området för uteaktiviteter vilket kräver förankring med skolan.
- Finns alternativa områden? Stocköparken och Södra vägen.
- Kan kommunen bidra med delfinansiering.
- Hur stort är intresset hos hundägarna? Enkät?

Samhällsrådet ställer sig positiva till idén och föreslår att Robert beaktar ovanstående 
punkter och återkommer med ett mer detaljerat förslag vid kommande styrelsemöte. 

Företag, verksamheter, lantbruk

Inga nya ärenden är anmälda.

Seniorverksamhet, omsorg

Inga nya ärenden är anmälda.

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

Inga nya ärenden är anmälda.

7. Övriga frågor

Dan Inkomna ärenden från hemsidan tas upp som en stående punkt på agendan framöver.

Fredrik Hemsidan: Inkomna ärenden februari 2021: Ärende angående Gemla leksaksfabrik vi-
darebefordras till Ola och Hembygdsföreningen. Synpunkt angående inaktuellt material 
på hemsidan vidarebefordras till Anna. Fredrik återkopplar till förslagsställarna.

Nils-Erik Förslag om skyltning i Öja by och Skärvetvägen om Feretrundan följs upp i samband 
med översyn av promenadvägar. Se ovan i protokollet angående promenadstigar.
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Anna Konto på Facebook och information via Gemlainfo: Anna kollar upp om samhällsrådet 

kan skapa ett konto på Facebook och via det göra inlägg och lägga ut information i 
Gemlainfo. Vilka ska i så fall ha tillgång till kontot? Hur hantera kommentarer?

Valberedningen meddelar att styrelsemedlemmar som inte anmäler något annat betrak-
tas som valbara för en ny styrelseperiod.

8. Kommande mötesdatum: 

Styrelsemöten år 2021, 21/3 årsmöte (ersätts eventuellt med ett styrelsemöte inför det 
digitala årsmötet) 27/4, 25/5, 24/8, 28/9, 26/10, 30/11

9. Mötet avslutas

Tack till alla deltagare! 

Protokoll Justeras

Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson
Sekreterare Ordförande


	Sekreterare Ordförande

