
 

2021 
Gemla Samhällsråd 

Verksamhetsberättelse 
1. Detta är samhällsrådet 

 

 

 
Styrelse 2021  
Befattning Namn Mandatperiod Vald t o m 
Ordförande Nils-Erik Magnusson 1 år 2022 03 
Vice ordförande Fredrik Karlsson 2 år 2023 03 
Kassör Roland Persson 2 år 2022 03 
Sekreterare Aron Skandevall 2 år 2022 03 
Styrelseledamöter Anna Mattisson 2 år 2022 03 
 Ronny Runesson 2 år 2023 03 
 Lars Rydmark 2 år 2023 03 
 Ingemar Lundström 2 år 2022 03 
 Johnny Welinder 2 år 2022 03 
 Greger Runesson 2 år 2023 03 

Styrelsesuppleanter Anita Åkesson 2 år 2023 03 
 Madeleine Hallstan 2 år 2022 03 
 
Revison 

   

Revisorer Stefan Lindqvist 1 år 2022 03 
 Inger Johansson 1 år 2022 03 
Revisorssuppleanter Mona Nilsson 1 år 2022 03 
 Anders Söreke 1 år 2022 03 

Valberedning    

Sammankallande Anna Mattisson   
Ledamöter Ola Aronsson   
    
Suppleant Erik Sellström   

Ett råd för hela Gemlabygden 
Gemla samhällsråd är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med allmännyttigt ändamål och 
ideell verksamhet som arbetar med utvecklingen av Gemla med omkringliggande byar och landsbygd. 

”Gemlabladet”, som föreningen ger ut tolv gånger per år, finansieras till största delen av annonsintäkter. I 
övrigt täcks samhällsrådets omkostnader av ett årligt kommunalt bidrag. 

Föreningens syfte 
Gemla samhällsråd ska främja en hållbar och varaktig utveckling som gagnar invånarna och bygden 
genom att samverka med invånarna, kommunen, myndigheter, politiker och andra intressenter. 
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2. Ordförande har ordet 
 

Som ordförande vill jag tacka er som arbetat med våra olika verksamhetsområden 
i samhällsrådets styrelse. Tack också till er som bor i Gemla och som engagerat 
er i utvecklingen på olika sätt. Tillståndet för Bergtäkten som kommer att påverka 
trafiken genom Gemla är vilandeförklarat. Detta mål kommer eventuellt att 
avgöras under 2022. Ett stort tack till Ola Aronsson som är ansvarig utgivare av 
Gemlabladet och fungerar såväl som redaktör som administratör.   
År 2021 liksom 2020 har helt varit dominerat av Coronavirusets påverkningar på 
samhället men vi har ändå kunnat genomföra vår verksamhet med möten digitalt, 
utomhus och inomhus under hösten. Årsmötet var digitalt i april. 
Samhällsrådets omfattande verksamhet är beskriven i verksamhetsberättelsen för 
2021. 
Byggnationen på Pellagård och Vidingehems flerfamiljshus på Kvarnvägen är 
tyvärr inte påbörjade trots att lägenheter behövs omgående. Pellagårds schaktning 
mm kommer att startas i januari 2022 och beräknas vara klart för försäljning av 
tomter slutet 2022. Vi har haft många kontakter med kommunledningen om detta 
men de har inte kapacitet att bli klara med detaljplaner för detta och Gemla 
prioriteras inte. Placeringen av förskolan är inte klar. 
Översiktsplanen för Växjö kommun/Gemla är beslutad i december 2021. 
Presentation av den kommer att ske våren 2022. ÖP beskriver en tänkt utveckling 
för Gemla på lång sikt. 
Verksamhetsplanen 2022 beskriver våra aktiviteter.  
Alla är välkomna ge förslag på vår hemsida samt att närvara på våra 
styrelsemöten för att påverka utvecklingen av Gemla. Se tider i Gemlabladet 
och på hemsidan www.gemla.se.  Där finner du också alla protokoll.   
Gemla i februari 2022 

 
 

Nils-Erik Magnusson 
Ordförande 

 
3. Styrelsens berättelse år 2021 
 
Ett år fortsatt präglat av pandemin 

 
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört årsmöte, konstituerande möte samt sex 
styrelsemöten. Årsmöte samt två styrelsemöten genomfördes digitalt. Styrelsen har samarbetat 
med representanter för bland annat Växjö kommun, Öja badförening, Region Kronoberg, 
Vidingehem, lokala politiker samt med styrelser för andra samhällsföreningar.  

Föreningsarbetet är indelat i sju områden med olika ansvar för styrelsemedlemmarna. 

1. Boende Greger, Fredrik, Johnny 
2. Kommunikation, VA, Natur, Miljö, Turism Ronny, Fredrik 
3. Företagande, verksamheter, lantbruk Greger, Ronny 
4. Fritid Anna, Aron, Nils-Erik 
5. Skola, barnomsorg Anna, Aron 
6. Seniorverksamhet Anita 
7. IT, brottsbekämpning, infrastruktur Madeleine, Lars 

 
Styrelsen strävar efter att i samarbete med invånarna göra Gemla attraktivt att bo och verka i. Under 
2021 har vi utökat möjligheten till dialog med invånarna genom vår hemsida www.gemla.se där 
flertalet medborgarförslag inkommit. 
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4. Verksamhet och genomförda aktiviteter i korthet 
 

Genomförda aktiviteter 
 

• Löpande uppmanat Växjö kommun att färdigställa detaljplaner för Pellagårdsområdet och 
Hästenområdet.  

• Fört dialog med Vidingehem och angående byggnation av flerfamiljshus och ny förskola. 
Arbetet med detaljplaner är dock försenade från kommunens sida. 

• Uppdaterat välkomstkassarna för nyinflyttade, utdelningen har pausats pga. pandemin 
• Utsmyckat samhället och Alexis vid storhelger. 
• Anmält behov av förbättringar och följt upp underhållet av gatunätet. 
• Vidareutvecklat och underhållit teknisk plattform för www.gemla.se. 
• Uppdaterat hemsidan med nya funktioner och nytt material. 
• Fört dialog med kommunen angående juldekoration som även 2021 vilket innebar ett stort 

lyft jämfört med föregående år. 
• Skapat en rutin för uppdatering av hemsidan 
• Medverkat till att skyltning vid infarterna till Feretrundan genomförts. 
• Utrustat Elljusspåret med en aktivitetsrunda ”Puls & Styrka”. 
• Med hjälp av Anders Lindgren bidragit till att ”Rymans Väg” (vägen mellan Hantverksvägen 

och Macken) blivit belyst. 
 

 
Pågående aktiviteter 

 
• Bevaka detaljpansarbetet för Hästenområdet och fastigheten 5:70. 
• Dialog med Vidingehem angående ny förskola och flerfamiljshus. 
• Arbete med och bevakning av ny översiktsplan och centrumplan för Gemla, 
• Bevakning av trafiksituationen i Gemla i samband med översiktsplan och ev. bergtäkt. 
• Dialog med kommunen för att göra både Mullavad och Herragårdens badplatser med 

barnvänliga. 
• Tillsammans med Gransholms IF skapa en ny aktivitetsyta på de gamla tennisbanorna. 
• Dialog med berörda för en säkrare trafiklösning både vid Mullavad samt vid  

övergången mellan Hantverksvägen och skolan. 
• Skapa en ny skyltning/sträcka för vandringsleden över stenbandet så den passerar  

Pellagårdsområdet. 
 
 

 
 
  



4  

5. Ekonomisk berättelse 
 

Resultaträkning januari – december 2021 Org. nr 829502-9394 
 

 Intäkter 2021 2020 
3043 Kommunala bidrag 35000 35000 
3044 Annonsintäkter 58190 50675 
3590 Övriga fakturerade kostnader 0 0 

 
Summa intäkter  93190 85675 

 

5420 
Kostnader 
IT-kostnader, programvaror 

 

2892 

 

6483 
5610 Genomförda aktiviteter 19586 27136 
5611 Gemlabladet, tryckning och distr 42828 46532 
5614 Reklamskyltar 6200 6200 
6045 Möteskostnader 4967 4731 
6250 Porto mm 1602 180 
6570 Bankkostnader 250 250 

 
Summa kostnader  78325 91512 

 Årets resultat 14865 -5837 
 
 

Balansräkning 2021 12 31 2020 12 31 
 

1510 Fordran 17240 11000 
1930 Bank 131964 120582 

 Summa tillgångar 149204 131582 
 

Eget kapital och skulder 
 

2099 Årets resultat 14865 -5837 
 Eget kapital 131038 136875 
2440 Skulder 3301 544 

 Summa eget kapital och skulder 149204 131582 
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6. Verksamhetsplan år 2022 
 

Våra mål och ambitioner 
 

Samhällsrådets övergripande mål är att Gemla ska vara attraktivt att bo och leva i och att 
utvecklingen ska motsvara eller överträffa invånarnas förväntningar. Det är under år 2022 fortsatt 
fokus på att främja en hållbar och varaktig utveckling av bygden. Dialog och samarbete med såväl 
invånare som kommunen och övriga intressenter är en förutsättning för detta. Styrelsen kommer att 
jobba vidare indelat i ansvarsområden för att på bästa sätt genomföra planen och nå den 
övergripande målsättningen. 

 
Prioriterade ärenden 

 
• Bevaka detaljpansarbetet för Hästenområdet och fastigheten 5:70. 
• Dialog med Vidingehem angående ny förskola och flerfamiljshus. 
• Arbete med och bevakning av ny översiktsplan och centrumplan för Gemla, 
• Bevakning av trafiksituationen i Gemla i samband med översiktsplan och ev. bergtäkt. 
• Dialog med kommunen för att göra både Mullavad och Herragårdens badplatser med 

barnvänliga. 
• Tillsammans med Gransholms IF skapa en ny aktivitetsyta på de gamla tennisbanorna. 
• Dialog med berörda för en säkrare trafiklösning både vid Mullavad samt vid  

övergången mellan Hantverksvägen och skolan. 
• Skapa en ny skyltning/sträcka för vandringsleden över stenbandet så den passerar  

 Pellagårdsområdet 
 

Löpande aktiviteter 
 

• Uppdatering av hemsidan www.gemla.se. 
• Utsmyckning av Alexis och samhället i samband med storhelger. 
• Utgivning av Gemlabladet. 
• Välkomstpaket till nyinflyttade. 
• Mackens vänner, organisation och bevakning. 
• Representera Gemla vid möten med kommunledning, kommundelscentra och övriga 

intressenter. 
• Underhåll av promenadleder. 
• Tillsyn av gunghästen Alexis. 
• Bevaka funktion och skötsel av gator, gatubelysning, parker, lekplatser och rastplatser. 
• Dialog med kommunen angående medborgarförslag. 

 
Kommande styrelsemöten kommer att utse ansvariga för verksamhetsområden, ärenden och 
aktiviteter samt mål sätta och följa upp föreningens verksamhet. 
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Budget 2022 
 

Konto Text Belopp 

 
3043 

Intäkter 
Kommunala bidrag 

 
35000 

3044 Annonsintäkter 50000 
  85000 
 Kostnader  
5420 IT-kostnader, programvaror 4000 
5610 Aktiviteter 45000 
5611 Gemlabladet, tryckning och distribution 44000 
6045 Möteskostnader 8000 
6250 Kontorskostnader, Porto 2000 
6570 Bankkostnader 250 
  103250 

8999 Årets resultat -18250 
 

Kommentarer: 
Budgeterat kommunalt bidrag samma som år 2021 

 
 
 

Gemla i februari 2022 
 
 
 
 

Nils-Erik Magnusson Fredrik Karlsson Roland Persson Aron Skandevall 

 
Johnny Welinder 

 
Ronny Runesson 

 
Ingemar Lundström 

 
Greger Runesson 

 
Lars Rydmark 

 
Anna Mattisson 

 
Madeleine Hallstan 

 
Anita Åkesson 

 
 

   

 
 
 

Vår revisionsberättelse har avgivits  / 2022 
 
 
 

Stefan Lindqvist Inger Johansson 
 
 
 


