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Protokoll  

Närvarande:  

Nils-Erik Magnusson, Fredrik Karlsson, Aron Skandevall, Anna Mattisson, Anita 
Åkesson, Greger Runesson, Lars Rydmark, Monica Bivall  och Jenny Fritzon-Sjöö 

Ej närvarande: 

Madeleine Hallstan, Roland Persson, Ingemar Lundström och Ronny Runesson.  

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 21 juni 2022 är justerat  
och godkänt. Samtliga protokoll finns på  
www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll.  

3. Redovisning av föregående protokoll  

Föregående protokoll från styrelsemöte 2022 06 21  

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. Styrelsen är enig om att det behövs en 
badplats för barn vid Mullavad och att kanalen är mycket lämplig. Vi 
följer upp detta i samband med inspektion av Herragården i 
augusti/september. Fredrik ansvarar. 

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

Preliminär resultat- och balansräkning 2022 per 2022 08 23 
- Intäkter SEK                50 960 
- Kostnader SEK           33 179 
- Resultat SEK               +17 789 
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- Summa tillgångar SEK  163 684 

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. Status - 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. 2022-06-19, regeringen har nu fattat beslut om att strandskyddet 
ska minskas till 20 m. I övrigt avslår regeringen överklagandet. I 
miljööverdomstolen ska det den 23/6 beslutas om regeringens beslut den 
19/6 ska fastställas. Swerock har nu 31/8 på sig att yttra sig i ärendet, 
sedan väntas beslut. 

6. Information från ansvarsområden  

Boende, tomtmark  

Tidsplan byggnation:  

I Pellagården har ett fint grönområde färdigställts. Arbetet och tidigare 
meddelad tidsplan följs.  

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism  

- Uppdatering välkomstkassar samt välkomstkassar företag.  

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

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 i nuläget. Magnus Nykvist 
har varit på besök men har inget intresse att hjälpa till med upprustning. 
Kvarstår. 
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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.  

Jenny Fritzon Sjöö – Feretbron är skraltig, upprustning behövs. Vi ser 
gärna att bron breddas så ridning blir möjlig. Eftersom kommunen äger 
bron och Feretvägen är ett så kallat ”grönstråk” bör det underhållas av 
kommunen. Nisse kontaktar kommunen för åtgärd. 

Företag, verksamheter, lantbruk  

Seniorverksamhet, omsorg 

Anita har pratat med enhetschefen på Solgården för att se om de vill att vi 
i samhällrådet driver några frågor för deras räkning. Hon kommer ta detta 
med sina grupper och höra av sig i höst.  

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

Dålig beläggning på Gransholmsvägen, Ronny kontaktar trafikverket för 
eventuell åtgärd. 

 Fiber finns numera erbjudet överallt i Gemla och byarna. 

7. Inkomna förslag, inkomna ärenden från hemsidan samt  
nyhetspubliceringar på hemsidan. 
 
 
Tre nya förslag inkomna som behandlades och besvarades. 

8. Övriga frågor 

 
Ronny – Önskemål om att banverket kontaktas för att kontrollera om 
bomfällningar är optimal. Ronny har varit i kontakt med Trafikverket 
och dialog och mätningar pågår. Vid stopp mer än 3 minuter ska 
tidpunkt och hur lång tid bommarna var nere rapporteras till Ronny. 

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. Dialog med Johan Almgren har skett och tillfälliga hinder 
för hastighetsdämpande åtgärder kommer sättas upp för att se om det 
ger någon effekt. Hinder är nu uppe och utvärdering pågår.  
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Nils-Erik – Gemla 1:66, efter genomgång så har samhällsrådet följande 
synpunkter; 

- Eftersom skateområdet försvinner så vill att den flyttas till 
Stocköparken. Så nära som befintlig plats som möjligt. 

- I övrigt ställer vi oss positiva till väl utförd detaljplan och ser fram 
emot utvecklingen.  

Fredrik sammanställer detta i en skrivelse till Byggnadsnämnden. 

     Lars – Tar över arbetet med krisberedskapen. 

      

 

9. Kommande mötesdatum:  

Styrelsemöte 2022, 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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