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Protokoll 
 
Närvarande:  
 
Nils-Erik Magnusson, Fredrik Karlsson, Aron Skandevall, Anna Mattisson, Ingemar 
Lundström, Lars Rydmark, Anita Åkesson. 
 
Ej närvarande: Madeleine Hallstan, Roland Persson, Greger Runesson, Jonny Welinder och 
Ronny Runesson 
 
Övriga deltagare:   Ola Aronsson 
 

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  24 augusti 2021 är justerat och 
godkänt. Samtliga protokoll finns på 
www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll.  

3. Redovisning av föregående protokoll  

Föregående protokoll från styrelsemöte  2021 08 24 

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

  
Anna Hemsidans presentation av styrelsen är uppdaterad. Dock skall 
Aron läggas till som sekreterare. Klart 
Anna Rutin för uppdatering hemsida och kalender skapas. 
Rutin är klar, kompletteras med hänvisning till 
”instruktionsboken” om hur det går till. ”Instruktionsboken” 
tillsammans med rutinen scannas in och arkiveras på 
Google drive av Anna. Alla funderar på om vi ska ha kvar 
kalendern på hemsidan eller inte tills nästa möte. Eftersom 
Gemlabladet inklusive kalender finns publicerat i pdf är detta 
kanske kaka på kaka? Beslut – Kalender tas bort och där 
den fanns så länkas istället till Gemlabladets förstasida. 
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Beslut - Anna behöver förnya sitt officepaket, kostnad 695 
kr. Styrelsen godkänner detta. 

            
Nils-Erik Förslag om tvätt av Alexis via hemsidan. Nils-Erik åtgärdar 
tillsammans med Ola. Klar 

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. Om kommunen hjälper till med tillstånd att utföra 
upprensningen är styrelse och andra intressenter beredd att utföra 
arbetet. Nils-Erik tar frågan vidare med kommunen. Även Öja 
Badförening planerar förbättringar med plats för kanotvagn på privat 
mark i närheten. Även ramp och flytbrygga för kanoter är planerat. 
Fredrik kontaktar kommunen för upprensning av badplatsen/kanalen och 
göra den mer barnvänlig igen. Fredrik ska träffa Arenaservice och ta upp 
frågan. Kvartstår 

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

Preliminär resultat- och balansräkning 2021 per 2021 10 25 
- Intäkter SEK 51785 (ej uppdaterat) 
- Kostnader SEK 49630 (ej uppdaterat) 
- Resultat SEK  7265  
- Summa tillgångar SEK 138 376  

  
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. Ärendet är behandlat av Miljödomstolen 
och överklagat till Miljööverdomstolen av Växjö kommun,  
Naturskyddsföreningen och privatpersoner. Ärendet är ännu 
ej föredraget i Miljööverdomstolen. Föredragning sker i 
Miljödomstolen idag, 2021-10-26. Föredragningen avser om 
målet skall tas upp i miljödomstolen eller ej. 

Översiktsplanen. Skall klubbas i mitten av november. 
Uppföljning av vårt remissvar jämfört med den presenterade 
översiktsplanen behandlas efter punkt 9.  

Vi har tidigare lämnat remissvar och hänvisar till det. Ytterligare frågor 
att beakta 
Möjlighet med bostäder vid; 
 
- Säterivägen/Norrvägen/Askvägen.  
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- Gemla/Barnbron/Barnagöl  
- Härensås  
- Södra vägen/Kvarnvägen  

Utvecklingen av centrum med byggnation av olika typer av lokaler samt  
bostäder har hög prioritet,  

Finns det mark för företag?  

Lager av fyllnadsmassor borde förvaras i Gemla för framtida behov. Vi har 
framfört att vi vill ha fysiska möten och ej få detta digitalt.  

Inga besked trots påminnelser av Nils-E. 

Översiktsplan kommer presenteras till våren. 

6. Information från ansvarsområden  

Boende, tomtmark  

Tidplan byggnation: Detaljplan för Hästenområdet är nu beräknad till 
september 2021 vilket innebär byggnation först under 2022.  

För Pellagård gäller projektering tidigast hösten 2021 med tomtförsäljning     
under 2023.  

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism  
 
Anna Digital klocka och termometer vid macken. Arbetar med ett 
förslag med termometer och digital klocka vid Macken. Anna har 
en dialog med Thomas Johnsson i frågan.  Ingen framgång, 
frågan läggs ned. 

Jonny Uppdatering välkomstkassar samt välkomstkassar företag. 
Materialet i kassarna är inaktuellt. Jonny tar fram ett konkret förslag med 
specifikation av innehåll till nästa möte. Innehåll uppdaterat, utdelningen 
startar igen under kvartal 4. I övrigt klart. 

Vilka ska i så fall ha tillgång till kontot? Hur hantera kommentarer? Klart se ovan.                     

Fritid  

Parkbänkar översyn.  
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Fritid 

Parkbänkar översyn Alla rapporterar om var bänkar finns och behov av 
komplettering och renovering vid kommande möte. Åtgärdslista 
beslutas inför våren 2022. 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 2021. Tas upp på styrelsemöte i vår.  
 

Företag, verksamheter, lantbruk  

Gransholms bruk är nu uthyrt till 50%. Två nya verksamheter flyttar in 
inom kort.  

Seniorverksamhet, omsorg  

Mail från Ola, sämre bemanning och minskad service på Solgården. 
Skrivelse gjord från PRO. Anita följer upp ärendet och stöttar PRO.  

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

Inga nya ärenden är anmälda.  

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

Två förslag inkomna, har behandlats. 
  

8. Övriga frågor  

Dan – Styrelsebeslut behövs på vem som ska ha tillgång till boknings – 
och bidragssystemet från kommunen då Dan inte längre kommer sitta 
med i styrelsen. Aron väljs till ny behörig och kollar med Dan för att 
fullfölja. Tas upp på nästa möte. Klar 

Fredrik/Aron – Förslag på att premiera Martin för all hjälp med 
hemsidan, beslut att handla in presentkort tas. Aron ordnar. Klar 

Nisse – Övriga frågor från Ola; Plats för överskottsmassor i allmänhet 
och Öpestorp i synnerhet – Massor Öpestorp hanteras inom området. 
Hur påverkar stora regnmängder Gemla? På MSB - 
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html kan man 
simulera detta. Nils har frågat kommunen hur dagvattenbrunnarna klarar 
stora regnmängder, vi avvaktar svar. 
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Ola Aronsson – Jämförelse av Vidingehems lägenhetsbestånd. Gemla 
ligger fortsatt lågt jämfört med andra orter. Alla överens om att det ska 
byggas mer. Punkten lyfts ständigt med ansvariga och både 
problematiken med Vidingehems bristande intresse men även för att 
privata aktörer enkelt ska kunna få tillgång till mark och bygga. 

Ronny – Önskemål om att banverket kontaktas för att kontrollera om 
banfällningen är optimal. Ronny kontaktar banverket. 

Rymans Väg – Vägen mellan Hantverksvägen och Macken är obelyst, 
önskemål om att detta åtgärdas. Stigen är ej planerad och kommer ej 
underhållas enligt svar från Per-Olof Löfberg, Trafikplaneringschef. 
Alternativ lösning är att genom Anna och Lars köpa in en lampa med 
rörelsedetektor som finansieras av samhällsrådet. 

Fredrik/Aron - Övergången mellan Hantverksvägen och skolan är ej 
trafiksäker, måste lösas på ett bättre sätt. Aron och Fredrik driver frågan.  

Padelhall invigning – Samhällsrådet var representerade genom Nisse 
och Fredrik som överlämnade blommar och böcker. 

Juldekorationer – Nisse påpekar för kommunen att vi likt tidigare år vill 
ha julgranar och belysning. 

Skolan – 203 barn går nu på Gemla skola, vilket innebär att skolan är 
fullbelagd.   

9. Kommande mötesdatum:  

Styrelsemöten år 2021, 30/11  

10. Mötet avslutas  

Tack till alla deltagare!  

Protokoll Justeras  

Ordförande:  

 

Nils-Erik Magnusson  
 
 
 
Sekreterare: 
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Aron Skandevall  

 

 
 
 
 


