
Gemla Samhällsråds styrelsemöte
Tid: 2022-04-26, kl. 18:00
Plats: Leksaksmuseet

Protokoll

Närvarande:

Nils-Erik Magnusson, Fredrik Karlsson, Anna Mattisson, Anita Åkesson, Ronny
Runesson, Monika Bivall och Jenny Fritzon-Sjöö

Ej närvarande:

Madeleine Hallstan, Roland Persson, Aron Skandevall, Greger Runesson, Ingemar
Lundström och Lars Rydmark.

Övriga deltagare:

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

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

2. Justering av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet den 1 mars 2022 är justerat
och godkänt. Samtliga protokoll finns på
www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll.

3. Redovisning av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2021 11 30

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

Nils-Erik/Fredrik - Upprensning av kanalen vid Mullavad och
badplats Herragården. För närvarande har kommunen meddelat att
man inte har budget att sköta den delen av den kommunala
badplatsen vilket förvånar alla berörda. Även Öja Badförening
planerar förbättringar med plats för kanotvagn på privat mark i
närheten. Även en flytbrygga för kanoter är planerat. Fredrik
kontaktar kommunen för upprensning av badplatsen/kanalen och
göra den mer barnvänlig igen. Fredrik och Nils-Erik har träffat Signe
Noresson och Peter Lönn och diskuterat åtgärder vid
badplatserna.Signe Noresson har svarat att det kan ske i augusti
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4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.

Preliminär resultat- och balansräkning 2022 per 2022 04 25
- Intäkter SEK 0
- Kostnader SEK 19164
- Resultat SEK -19164
- Summa tillgångar SEK 127099

5 Översiktsplanen inklusive trafiksituationen och bergtäkten

Nils-Erik - Bergtäkten. Såväl i arbetet med översiktsplanen som
i den fortsatta processen om bergtäkten är det viktigt att bevaka
trafiksituationen i Gemla., Mark- och miljööverdomstolen
vilandeförklarar målet i avvaktan på
regeringens prövning av överklagandet av Länsstyrelsen i
Kronobergs läns beslut den 25 februari 2020, dnr 511-506-
20, att upphäva strandskyddet på fastigheten Engaholm 1:1
i Alvesta kommun, eller till dess domstolen beslutar
annat. Översiktsplan kommer presenteras för alla intresserade på ett
direktmöte i samlingssalen den 4 maj.

6. Information från ansvarsområden

Boende, tomtmark

Tidsplan byggnation:

Förberedelse för detaljplaner för fastigheterna 1:66 och 5:70 pågår.

Pellagård är igång, markberedning pågår för 27 villatomter och två
hyreshus med tomtförsäljning planerad under 2023. Det pågår även
diskussioner kring om en ny förskola skall placeras där. Om detta blir
verklighet är det nödvändigt att det inte blir två förskolor (dvs att den
”gamla” är kvar) utan en. Hur många avdelningar behövs i så fall? Tidigare
har samhällsrådet förordat minst 9 avdelningar.

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism

- Uppdatering välkomstkassar samt välkomstkassar företag.
Materialet i kassarna är uppdaterat av Jonny Velinder.

Monika och Jenny kontaktar Jonny V för att ta över och starta upp
detta på nytt.
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Fritid

Aktivitetsyta. Samhällsrådet är positiva till att sponsra en aktivitetsyta
på de gamla tennisbanorna. Nils Erik har dialog med kommunen och
har skickat beskrivning till Kultur och fritid Magnus Nykvist och till
Jesper Andersson Gif. Vi har fått offert från Trafik och Fritid.

Intresset från Gif att satsa på detta finns inte och kommunen har inte
hört av sig för ett besök på platsen.

Parkbänkar översyn Alla rapporterar om var bänkar finns och behov av
komplettering och renovering vid kommande möte. Åtgärdslista
beslutas inför våren 2022. Jonny är behjälplig om reparationer
behövs. Kvarstår.

Informationstavlor och märkning av promenadstigar/motionsspår.
Respektive ansvarig för de olika stigarna inventerar behov av tavlor och
märkning. Arbetsfördelning för kontroll: 1 Jonny, 2 Anna, 3 Greger, 4
Fredrik 5 Lars. Se karta på Team Drives / Gemla Samhällsråd / Fritid /
Motionsspår. Åtgärdas inför våren 2022. Tas upp på styrelsemöte i vår.

Fråga Jonny om han kan ha kvar stenbandsspåret,  Nils-Erik

Stig 1 delen motionsspåret till stenbandet kommer skyltas om förbi
Pellagårdsområdet. Det är nu klart att vi får röja stigen efter möte på
plats med Anders Koskull. Vi skall skriva detta på Gemla Info. Anna.
Klart

Företag, verksamheter, lantbruk

Seniorverksamhet, omsorg

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

telefoni) Fiber är klart i Gemla och byarna, men vi vet inte hur det är i
Öpestorp.



Inga nya ärenden är anmälda.

7. Inkomna förslag, inkomna ärenden från hemsidan samt
nyhetspubliceringar på hemsidan.

Två ärenden som Fredrik svarar på.

8. Övriga frågor
Ronny – Önskemål om att banverket kontaktas för att kontrollera om
bomfällningar är optimal. Ronny kontaktar banverket. Pågår

Fredrik/Aron - Övergången mellan Hantverksvägen och skolan är ej
trafiksäker, måste lösas på ett bättre sätt. Aron och Fredrik driver frågan.
Vi arbetar fortsatt med att lösa problematiken, Bo Svensson och Per-Olof
Löfberg kommer sätta sig i möte med Aron och Fredrik för att se om vi
kan få fokus på problemet igen. Bo Svensson har lämnat över ärendet till
Johan Almgren, Fredrik sätter upp ett möte med Johan i mars.

Gemla SR presenterar topp 3 frågor till Gemla direkt mötet!

Trafik (Södra länken, Aringsås utfart, planskild jvg, cykelväg till
Räppe, buss till Gransholm.

Skola och förskola

Bostäder.

Mera mark för framtida behov.

Planering Gemla direkt 4 maj kl 17.30 i samlingslokalen.

Anita m.fl. ordnar med kaffe, Anna köper in mackor mm. från Gemla
Livs, Nils-Erik ställer iordning lokalen med bord och stolar enl.
överenskommelse med Björn Idling. Jenny har ordnat så att larmet inte
startar när vi är där. Kommunen har med egen ljudanläggning.

De som kan kommer dit 16.30 för att ordna detta.

Följande kommer från kommunen:

Per Sandberg, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Monica Skagne, Kommunchef

Johan Gustafsson, Översiktlig planering (ersätter Rebecca Martinsson)

Johan Hedenborg, Kontaktcenter Moderator

Marcus Holmqvist, Säkerhetschef



Stefan Lundin, Projektchef, Nya Sjukhuset, Region Kronoberg

Andreas Olsson, Kommunalråd (C)

Malin Lauber, Kommunalråd (S)

Anna Tenje, Kommunalråd (M)

Henrik Vernersson, Fastighetschef, Vidingehem

Per Rydiander, Kommunpolis, Polismyndigheten

9. Kommande mötesdatum:

Styrelsemöte 2022, 21/6, 23/8, 27/9, 25/10, 29/11

10. Mötet avslutas

Tack till alla deltagare!

Protokoll Justeras

Ordförande:

Nils-Erik Magnusson

Sekreterare:

Aron Skandevall
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