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Protokoll
                                                 
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte 

Tid 2020 10 27

Plats Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla

Närvarande: Nils-Erik Magnusson    
Anna Mattisson  
Anita Åkesson  
Madeleine Hallsten  
Greger Runesson 
Jonny Welinder 
Fredrik Karlsson  
Ingemar Lundström 
Dan Danielsson

Ej närvarande Aron Skandevall 
Ronny Runesson 
Åke Hulenvik
Roland Persson

Övriga deltagare

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 

Ordförande Nils-Erik Magnusson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han 
påminde av vad som gäller på grund av Coronapandemin med bl a minst 1,5 meters 
avstånd mellan deltagarna. Dagordningen godkändes.

 
2. Justering av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet den 29 september 2020 är justerat och godkänt. Samtliga 
protokoll finns på www.gemla.se  /samhällsrådet/protokoll  .

3. Redovisning av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2020 09 29

Cykelvägar. Nils-Erik har åter tagit upp frågan om en cykelväg till Växjö via Bergkvara 
med Växjö kommun. Enligt Per-Olof Löfberg har kommunen åter lyft frågan tillsammans
med regionen med anledning av det planerade sjukhuset i Räppe.

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


2(4)
Dan Grannsamverkan, meddelande via Gemla info: Tidigare har Polisen informerat om brott 

och misstänkt brottslighet via mail till deltagare i Grannsamverkan. Denna rapportering 
har upphört men Grannsamverkan med bland annat skyltning och egna iakttagelser 
skall fungera precis som tidigare. Du ska alltid anmäla brott till polisen men vi uppmanar
alla att även meddela brott och misstänkt brottslighet via facebookappen Gemla info. 
Det är viktigt att undvika anklagelser och personangrepp men skriv en rad i Gemla info 
för att varna eller informera om du ser något misstänkt!

Dan Begäran till Trafikverket om att sänka hastighetsbegränsningen på väg 714 är 
undertecknad av Nils-Erik och Greger och skall sändas in till Trafikverket.

Aron Annons Gemlabladet/hemsidan. Det beslutades att lägga in den text Aron föreslagit på 
hemsidan. Placera ”Lokala företag”, eventuellt med konsulthjälp, i rubrikraden! Om det 
blir platsbrist så kan vi flytta ned ”Trygghet och säkerhet” med dess underrubriker och 
innehåll under ”Bo i Gemla” 

Anna Anna uppdaterar kalendern på hemsidan löpande samt utreder och beskriver rutinen för
kalendern. Hur hanteras kalendern i Gemlabladet respektive på hemsidan?

Dan Förslag på ändringar i trafiklösningen vid Mullavad är underskriven av Nils-Erik och Dan
sänder in dokumentet till kommunen.

Misskötta tennisbanor. Gransholms IF ansvarar och är uppmärksammade på 
tennisbanornas status.

Fredrik Länstrafiken. Förslag om att Gemla skall tillhöra zon 1 sänds till Länstrafiken.

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

Dan Dan tar fram förslag på skylt om ansvarig för städning av respektive anslagstavla. 
Hydrodip kan eventuellt ta fram skyltar för ändamålet. Alternativt kan Madeleine

Madeleineansvara för tavlan vid Macken.

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

Preliminär resultat- och balansräkning per den 27 oktober 2020.

- Intäkter SEK 67 850, kostnader SEK 51 055, resultat SEK 16 795.

- Summa tillgångar SEK 153 670
 

5 Underhåll och Investeringar

Digital klocka och termometer vid Macken.  Anna tar fram förslag på lösning med 
Anna termometer och digital klocka vid Macken. Eventuellt kan det vara i samarbete med 

markägaren och Oljeshejkerna Johnsson.

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.
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Uppdatering välkomstkassar samt   välkomstkassar företag  . Jonny tar fram förslag på 
Jonny innehåll och rutin för utdelning av välkomstkassar till nyinflyttade privatpersoner och till 

företag.
.

Nils-Erik Utegym vid elljusspåret. Bordläggs. Tas eventuellt som förslag till kommunen längre 
fram.

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

Nils-Erik Upprensning kanalen Mullavad. Anmält till kommunens sjömiljöansvarig för åtgärd via 
parkförvaltningen.

 
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.

Nils-Erik Information till hushållen om promenadstigar. Information till hushållen görs efter upp-
datering av tavlor och märkning.

Nils-Erik Behov av förbättring av påfarter vid feretbron anmäls till kommunen.

Dan Digital hastighetsmätning Gransholmsvägen utreds.

Anna Informationstavlor om motion och hälsa vid elljusspåret utreds. Det finns information av 
denna typ till exempel vid elljusspåret i Moheda.

6. Information från ansvarsområden

Boende, tomtmark:

När det gäller förskola inriktas nu arbetet på en tvåvåningsbyggnad i anslutning till 
nuvarande förskola. Ingen ny information sedan förra styrelsemötet.

Nils-Erik Det arbetas för närvarande inte med detaljplanen för Gemla centrum på grund av priori-
teringar av projekt i Växjö vilket upprör många gemlabor. Planen var att detta skulle 
vara klart för flera år sedan och att Vidingehem skulle ha byggt bostäder bland annat på
tomten där banken och posten låg.

Nils-Erik Även arbetet med Pellagårdsområdet är uppenbarligen nedprioriterat. Trots flera års för-
sening finns fortfarande inget definitivt besked om detaljplan och start av markplanering 
och tomtförsäljning.  Arbetet med nya projekt i Växjö tätort och dess närhet tycks där-
emot pågå med full kraft.  

Nils-Erik Eventuellt blir det ett digitalt möte med kommunalråd och övriga samhällsföreningar den
16 november. En viktig fråga att ta upp där från vår sida är översiktplanen och lands-
bygdsprogrammet. Hur och när skall en presentation av planerna för allmänheten ske?

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism 
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Nils-Erik Julbelysning/dekoration. Växjö kommun planerar efter påtryckningar att dekorera 

kommunala gator med julbelysning även i Gemla. Det kommer även att sättas upp en 
julgran.

Bergtäkten. Nils-Erik har fått svar från Tingsrätten. Den 16 oktober föredrogs ärendet 
om överklaganderätt i Svea Hovrätt. Domslut i denna fråga sker inom sex till åtta 
veckor.

Fritid 

Inga anvälda ärenden

Företag, verksamheter, lantbruk

Inga anmälda ärende.

Seniorverksamhet, omsorg

Inga anmälda ärenden.

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

Information via Gemlainfo enligt ovan ersätter tidigare lösning för information angående 
grannsamverkan.

7. Övriga frågor

Fråga via kontaktformulär angående leksaker är hänvisad till Micki.

Anna Beslutades att Anna får köpa in dator för högst cirka 5000 kr för administration av hem-
sida, digital kalender mm.

8. Kommande mötesdatum: 

Nils-Erik Styrelsemöten år 2020, 24/11. Nils-Erik tar fram förslag på mötesdatum under 2021.

9. Mötet avslutas

Tack till alla deltagare! 

Protokoll Justeras

Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson
Sekreterare Ordförande


	Sekreterare Ordförande

