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Gemla Samhällsråd

Verksamhetsberättelse
1. Detta är samhällsrådet

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 omkostnaderna 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. 

Styrelse 2020

Befattning Namn Mandatperiod Vald t o m
Ordförande Nils-Erik Magnusson   1 år 2021 03
Vice ordförande Fredrik Karlsson 2 år 2021 03
Kassör Roland Persson 2 år 2022 03
Sekreterare Dan Danielsson 2 år 2021 03
Styrelseledarmöter Anna Mattisson 2 år 2022 03

Ronny Runesson 2 år 2021 03
Åke Hulenvik 2 år 2022 03
Ingemar Lundström 2 år 2022 03
Johnny Welinder 2 år 2022 03
Greger Runesson 2 år 2021 03           

Styrelsesuppleanter Aron Skandevall 1 år 2021 03
 Anita Åkesson 2 år 2021 03

Madeleine Hallstan 2 år 2022 03
Revison

Revisorer Stefan Lindqvist 1 år 2021 03
Inger Johansson 1 år 2021 03

Revisorssuppleanter Mona Nilsson 1 år 2021 03
Anders Söreke 1 år 2021 03

Valberedning

Sammankallande Aron Skandevall
Ledarmöter Ola Aronsson

Anna Mattisson
Suppleant Erik Sellström



2. Ordförande har ordet

Som ordförande vill jag börja med att tacka alla förslagsställare, styrelseledamöter och alla andra 
som bidragit till samhällets utveckling. Jag vill särskilt framhålla engagemanget med överklagandet 
av tillståndet för bergtäkten. Domslutet i ärendet under våren 2021 kommer att ha stor påverkan på 
miljön och trafiken i Gemla. Ett stort tack vill jag också rikta till Ola Aronsson. Förutom ansvarig 
utgivare är han även såväl redaktör som administratör av Gemlabladet.  

Trots pandemin har vi bedrivet verksamheten i stort sett i normal omfattning med möten delvis 
utomhus eller digitalt. Samhällsrådets aktiviteter finns beskrivna i verksamhetsberättelsen och i 
planen för 2021. Tyvärr är byggnationen på Pellagård och Vidingehems flerfamiljshus på 
Kvarnvägen inte påbörjade trots att lägenheter behövs omgående. Vi har haft många kontakter med
kommunledningen om detta men de hänvisar till att de gör andra prioriteringar inom kommunen. 
Detaljplanerna för Gemla prioriteras inte för närvarande. Desto mer glädjande är att Biwi nu är klara
med 4 parhus med 8 lägenheter som alla nu är uthyrda. Dessutom har även några privata villor 
byggts. På minussidan kan vi notera att Fresh tyvärr valt att lämna Gransholm. Översiktsplanen för 
Gemla är inte presenterad för allmänheten under 2020 som utlovat utan det kommer att ske våren 
2021 enligt kommunledningen. Den beskriver en tänkt utveckling för Gemla på lång sikt. 

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 2021

Nils-Erik Magnusson 
Ordförande

3. Styrelsens berättelse år 2020

Ett år med distans

Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört årsmöte, konstituerande möte samt sex 
styrelsemöten. På grund av pandemin ställdes styrelsemötet i april in. Årsmöte, konstituerande 
möte samt ett styrelsemöte genomfördes digitalt. Styrelsen har samarbetat med representanter för 
bland annat Växjö kommun, Region Kronoberg, Vidingehem samt med styrelser för andra 
samhällsföreningar. Landsbygdsutvecklare Björn Idlinge på Växjö kommun har en viktig roll för 
samarbete med kommunen och 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, Åke
4. Fritid Anna, Aron, Nils-Erik
5. Skola, barnomsorg Anna, Aron
6. Seniorverksamhet Anita
7. IT, brottsbekämpning, infrastruktur Madeleine, Dan

Styrelsen strävar efter att i samarbete med invånarna göra Gemla attraktivt att bo och verka i. Under 
2020 har vi utökat möjligheten till dialog med invånarna genom vår hemsida www.gemla.se men 
tyvärr har mycket av samarbetet i övrigt begränsats av pandemin.

2

http://www.gemla.se/


4.  Verksamhet och genomförda aktiviteter i korthet

Genomföra aktiviteter

 Fört en löpande dialog med Växjö kommun och svarat på remiss angående ny översiktsplan 
för Växjö kommun inom delområde Gemla. 

 Löpande uppmanat Växjö kommun att färdigställa detaljplaner för Pellagårdsområdet och  
Hästenområdet. Arbetet från kommunens sida är kraftigt försenat.

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

 Svarat på remiss angående trafiklösningar vid det planerade sjukhusområdet i Räppe 
inklusive cykelväg med ny dragning mellan Räppe och Gemla.

 Samordnat ärenden vid möten med kommunens olika samhällsföreningar.
 Delat ut välkomstpaket, endast ett fåtal under en begränsad tid på grund av pandemin.
 Utsmyckat samhället och Alexis vid storhelger.
 Anmält behov av förbättringar och följt upp underhållet av gatunätet.
 Genomfört tillämpningsövning för krisorganisationen.
 Tillsammans med kommunen följt upp och åtgärdat översvämningsrisk.
 Vidareutvecklat och underhållit teknisk plattform för www.gemla.se.

 Uppdaterat hemsidan med nya funktioner och nytt material.
 Utfört omfattande renovering av samliga anslagstavlor. 
 Skapat ny modell för annonsering i Gemlabladet och på hemsidan.
 Fört dialog med kommunen angående juldekoration som även 2020 blev mycket begränsad 

trots tidigare löften om utökad utsmyckning av centrala Gemla.
 Genomfört ny modell för information inom ramen för grannsamverkan via Gemlainfo.
 Skickat skrivelse till Trafikverket angående ny lägre hastighetsbegränsning genom norra 

Gemla.
 Begärt av kommunen och Trafikverket att skapa en säkrare trafiklösning vid badplatsen 

Mullavad.

Pågående aktiviteter

 Uppföljning av detaljplanen för Pellagårdsområdet. Arbetet med detaljplanen är kraftigt 
försenat och skjuts hela tiden framåt trots kommunens tidigare utfästelser om att byggstart 
under 2019.

 Detaljplanen för Hästenområdet är stoppad. Dialog med kommunen och Vidingehem om alter-
nativa lösningar pågår. Kommunens arbete med ny detaljplan är nedprioriterat och försenat. 

 Dialog med Vidingehem angående förskola och flerfamiljshus.
 Arbete med och bevakning av ny översiktsplan och centrumplan för Gemla,
 Bevakning av trafiksituationen i Gemla i samband med översiktsplan och bergtäkt.
 Dialog med Region Kronoberg om lösningar för kollektivtrafiken.
 Dialog med berörda angående funktion och skötsel av gator, gatubelysning, parker, lekplatser 

och rastplatser.
 Skapa ny rutin för välkomstkassar till nyinflyttade.
 Dialog med kommunen angående förbättringar av badplatsen vid Mullavad.
 Skyltning om motion och hälsa vid elljusspåret.
 Utreder förutsättningar för digital information med klocka i Gemla centrum.
 Genomför förstudie av förslag på hundrastgård i Gemla.
 Förbättring av information med koordinering av kalendrar på hemsidan och Gemlabladet.
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5. Ekonomisk berättelse

Resultaträkning januari – december 2020 Org nr 829502-9394  

Intäkter 2020 2019
3043 Kommunala bidrag 35000 35000
3044 Annonsintäkter 50675 48400
3590 Övriga fakturerade kostnader 0 19181

Summa intäkter sek 85675 102581

Kostnader
5420 IT-kostnader, programvaror 6483 1629
5610 Genomförda aktiviteter 27136 42144
5611 Gemlabladet, tryckning och porto 46532 51964
5614 Reklamskyltar 6200 0
6045 Möteskostnader 4731 11647
6250 Porto 180 450
6570 Bankkostnader 250 250

Summa kostnader sek 91512 108084

Årets resultat -5837 -5503

Balansräkning 2020 12 31 2019 12 31

1510 Fordran 11000 15750
1930 Bank 120582 122052

Summa tillgångar 131582 137802

Eget kapital och skulder

2099 Årets resultat -5837 -5503
Eget kapital 136875 142377

2440 Skulder 544 927

Summa eget kapital och skulder 131582 137802
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6. Verksamhetsplan år 2021

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 2021 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

 Ny översiktsplan för Växjö kommun inom delområde Gemla.
 Ny centrumplan för Gemla.
 Detaljplan för Pellagårdsområdet.
 Ny plan för Vidingehems centrumfastighet som var en del av den tidigare detaljplanen för 

Hästenområdet.
  Dialog med Vidingehem angående flerfamiljshus.
 Trafiksäkerheten i samhället inklusive cykelväg till Växjö.
 Ny modell och nytt material för utsmyckning av samhället i samband med julen 2021.
 Dialog med Region Kronoberg om lösningar för kollektivtrafiken. 
 Skapa ny rutin för välkomstkassar till nyinflyttade.
 Förbättringar av badplatsen vid Mullavad.
 Skyltning om motion och hälsa vid elljusspåret.
 Utredning av förutsättningar för digital information med klocka i Gemla centrum.
 Förstudie av förslag på hundrastgård i Gemla.

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 målsätta och följa upp föreningens verksamhet.
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