
Gemla Samhällsråds styrelsemöte   
Tid: 2022-10-25, kl. 18:00   
Plats: Leksaksmuseet   

Protokoll   

Närvarande:   

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

Ej närvarande:  

 Roland Persson, Ingemar Lundström, Madeleine Hallstan 

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 27 september 2022 är justerat   
och godkänt. Samtliga protokoll finns på   
www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll.  

3. Redovisning av föregående protokoll   

Föregående protokoll från styrelsemöte 2022 09 27  

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. Signe Noresson 
(sjömiljöansvarig) har återkopplat läget för Herragården. Inga åtgärder 
görs under 2022. 
Fredrik ansvarar. 
 

 



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

Preliminär resultat- och balansräkning 2022 per 2022-10-25  
- Intäkter SEK 71 645  
- Kostnader SEK 50 763    
- Resultat SEK +20 881 

- Summa tillgångar SEK 166 784  

på  

     5. Översiktsplanen inklusive trafiksituationen och bergtäkten   

Nils-Erik – Bergtäkten. Målet är avslutat, mark och miljödomstolen 
beviljade ej prövningstillstånd. Vi bjuder in Swerock på möten framöver 
för fortsatt dialog. 

6. Information från ansvarsområden   

Boende, tomtmark  

Pellagården - Information om tomtsläpp och tomtvisning kommer att skickas ut 
till samtliga i tomtkön och läggas ut på hemsidan i början av november. Det finns 
även en film som visar byggets olika faser av villatomterna som också kommer 
marknadsföras. Tomtsläpp sker den 21/11 och tomtvisning kommer att ske 3/12 
klockan 10. 

Dock finns inga planer för flerfamiljshus i dagsläget. 

 

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism  

Det pågår byte av VA ledningar på Södravägen och Säterivägen under hela 
hösten. 

Monika och Jenny - Uppdatering välkomstkassar samt välkomstkassar företag.   
Innehållet i nuvarande kassar gicks igenom och vi beslutade hur kommande 
innehåll ska se ut. Arbetet fortskrider och ett färdigt resultat presenteras på 
nästa möte och kassarna börjar delas ut till jul.  

Fritid  

SR skall utreda i samarbete med skolan om det går att förbättra underlaget på 
fotbollsplanen vid skolan. Jenny förbereder. 22-10-25 – Jenny har pratat med 
Magnus (rektor) som är positiv och Nisse och Magnus kommer ha en fortsatt 
dialog. 



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.  

Feretbron besiktigas årligen. Ansvaret ligger hos Trafikavdelningen.  

I vidare frågor om gångbron kontakta trafikchef P-O Löfberg eller broansvarig 
Balsam Aronsson Balsam.Aronsson@vaxjo.se. Jenny ansvarar och har haft 
kontakt med Balsam och inväntar svar. 

Skola/Barnomsorg 
 

Förskola – Ida Eriksson, ordförande i utbildningsnämnden, meddelar att just nu 
är status att vår lokalförsörjningsgrupp har påbörjat en behovsinventering, som 
förväntas pågå i en månad. Ingången i arbetet är en förskola för 160 barn, vilket 
är i överkant av befolkningsprognosen, men jag tror det är klokt att bygga lite 
större – vi vet att Gemla expanderar. Byggstart är inte helt enkelt att säga, men 
om allt går enligt plan så är det i september/oktober 2023.  
Ida Eriksson  ordförande i utbildningsnämnden 

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)  

Tyvärr har det varit ny skadegörelse på skolan och i Stocköparken. Ett extra 
Gemlablad givs ut med anledning av detta. 

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

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

Ett nytt förslag har inkommit 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 - 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. 
Johan Almgren Trafikverket har svarat följande: 
”Nuvarande utformning skall inte ses som tillfällig och det först när åtgärden är 
beprövad med väl fungerande placering samtidigt som acceptansen och effekten 
anses god som det kan bli aktuellt att bygga om åtgärden till ett annat utseende. 
Men som tidigare meddelats så kommer det inte att vara aktuellt förrän om 
tidigast 2-4 år.”  
Fredrik kollar med Johan Almgren om det kan vara två hinder till för att för bättre 
effekt. 

Nils-Erik – Gemla 1:66, efter genomgång så har samhällsrådet följande 
synpunkter;  

-  Eftersom skateområdet försvinner så vill att den flyttas till   
Stocköparken eller så nära som befintlig plats som möjligt.  
  
- I övrigt ställer vi oss positiva till väl utförd detaljplan och ser fram 
   emot utvecklingen. 
 
Nils-Erik har fått muntlig info om synpunkter och det verkar positivt för 

genomförande av detaljplanen.  

Krisberedskap - Lars Rydmark  tar över arbetet med krisberedskapen. 

Arbetet med uppdatering av material pågår. En övning kommer 

genomföras på ordinarie mötestid till våren. 

9. Kommande mötesdatum:   

Styrelsemöte 2022, 29/11  

10. Mötet avslutas   

Tack till alla deltagare!  

Protokoll Justeras   

Ordförande:   



Nils-Erik Magnusson   

Sekreterare:   

Aron Skandevall  
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