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Protokoll

Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte

Tid 2019 02 12

Plats Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla

Närvarande: Nils-Erik Magnusson
Anna Mattisson
Fredrik Karlsson
Jonny Welinder
Kjell-Arne Nyquist
Anita Åkesson
Åke Hulenvik
Aron Skandevall
Roland Persson
Dan Danielsson

Ej närvarande Ronny Runesson
Greger Runesson
Ingemar Lundström

Övriga deltagare Rune Hagman
Anders Lindgren
Yngve Lindh
Bertil Nilsson
Anders Gustafsson, delvis
Markus Gustavsson, delvis

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

 
Ordförande Nils-Erik Magnusson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Dagordningen godkändes.

2. Justering av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från styrelsemötet den 20 november 2018 är justerat och 

godkändes. Samtliga protokoll finns på www.gemla.se.

Se: www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll

http://www.gemla.se/
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3. Redovisning av föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2018 11 20

- Ny centrumbild / ÖP ska presenteras på årsmötet i mars. (Nils-Erik) Klart.

- Anmälan skada Svarta vägen / Södra vägen (Ronny) Klart.

- Information om julbelysning (Nils-Erik) Klart.

- Turistbyrån. Avtalet med Macken är uppsagt och Kjell-Arne har ombesörjt att 

byrån skänkts till Solgården. Klart.

- Ägare / Underhåll av hästen utreds (Nils-Erik). Det finns ett avtal mellan

 Växjö kommun och samhällsrådet som säger att Tekniska förvaltningen 

svarar för underhåll av Alexis under tio år med undantag av funktion för ljud 

och rotering. Klart. 

- Gemlabilder för hemsidan finns i tillräcklig omfattning. Klart

Greger - Stolpar för promenadstigarna finns hos Stefan Runesson. Fakturering stolpar 

via Stefan (Greger) Kvarstår.

Anna - Markeringar samt ny karta vid Jägarvägen spår 2 (Anna) Kvarstår.

Greger - Markeringar spår 3 (Greger) Kvarstår.

Åke - Markeringar spår 4 (Åke) Kvarstår.

- Länstrafiken fakturering extra utskick (Roland) Klart.

Nils-Erik - Ärende kommunalrådsmöte 1 april 2019 (Nils-Erik) Kvarstår.

- Allmänt möte Pär Lagerkvistsskolan 5 dec läggs på hemsidan (Kjell-Arne)

Klart.

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

Roland redovisade övergripande bokslutet för 2018.

Fordran 10400 kr

Bank 135922 kr

Summa tillgångar 146322 kr

Årets resultat 3656 kr

Eget kapital 138722 kr

Skulder 3944 kr

Summa eget kapital och skulder 146322 kr

Roland Fakturering av reparationskostnader för Alexis till Växjö kommun.
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 5. Bergtäkten

Länsstyrelsen anser sig nu ha fått komplett ansökan från Swerock och det finns 

möjlighet att yttra sig innan beslut tas. Svarstiden är förlängd till den 15 april 

2019. Det är åtta fastigheter i Öpestorp som ligger cirka 1 km från den 

planerade bergtäkten. Fastighetsägarna har vänt sig till samhällsrådet i Gemla 

för att få stöd i yttrande mot bergtäkten. Ny redovisning av bullermätningarna i 

Öpestorp visar att bullernivån understiger uppsatta gränsvärden.

Fastighetsägarna i Öpestorp kommer att yttra sig till Länsstyrelsen i frågan och 

kan då få en större tyngd genom att hävda att de är sakägare. 

Det finns en större grupp i trakten som bland annat via Facebook agerar för att 

stoppa bergtäkten. Denna grupp har även beställt en trafikflödesmätning som 

underlag till sitt yttrande till Länsstyrelsen.

Anders Lindgren, som har en fastighet i Gemla nära Alvestavägen, väg 707, har

i ett yttrande ifrågasatt resultaten av de bullermätningar som gjorts nära hans 

fastighet. Gränsvärdet är 55 decibel och värden på 54 decibel uppmättes. 

Mätningen har inte tagit hänsyn till bl a mötande bilar, inbromsning och 

acceleration som görs på grund av höjdskillnader och trafikkorsningar. 

Fredrik Samhällsrådet kommer att invända mot bergtäkten i ett yttrande till Länsstyrelsen. 

Exempel på argument mot bergtäkten som diskuterades på mötet är:

- Buller och kvartsdamm från bergtäkten och fordon med bergmaterial.

- I området finns redan två bergtäkter som medför olägenheter för invånarna i 

Gemla främst genom buller. Trafiken från befintliga bergtäkter går inte genom 

samhället.

- Den ökade trafiken med lastbilar med bergmaterial genom samhället skulle 

medföra stora olägenheter i form av buller och föroreningar.

- I samhället korsar barnens skolväg väg 707.

- Planskilda korsningar och övergångar saknas.

- Bron över Mörrumsån år undermålig ur säkerhetssynpunkt.

- Vid en utbyggnad av södra länken kommer trafiken genom Gemla att öka 

ytterligare.

- Samhällsrådet  har inte fått gehör för krav på förbättringar av trafikmiljön från 

vare sig Trafikverket, Kommunen eller Swerock.

Bergtäkten har stor negativ inverkan på boendemiljön i Öpestop och Gemla och

vi bör kräva ett stopp för projektet och inte  föreslå alternativa vägar eller dylikt.

I övrigt står det var och en fritt att innan den 15 april yttra sig till Miljöprövnings- 

delegationen vid Länsstyrelsen Kalmar Län 391 86 Kalmar 

E-mail: kalmar@lansstyrelsen.se. Diarienr: 551-9381-17.
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6. Information från ansvarsområden

Boende, tomtmark:

Pellagårdsområdet: Beslut om att godkänna kalkylen för planering av tomter tas
idag. Beslutet ska godkännas av kommunfullmäktige den 26 mars 2019. 
Därefter kan byggnadsnämnden godkänna detaljplanen. Det blir cirka 27 tomter
och priset för färdigplanerade tomter utan anslutningar är 300 kr per 
kvadratmeter.

Hästenområdet: Med anledning av olika påverkande faktorer som trafiken och 
pumpstationen kommer ny förskola samt utforningen av hästen- och 
stationsområdet diskuteras vidare innan detaljplan utformas.

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism 

Förslaget att anvisa ställplatser för husbilar har diskuterats och lämpligast är att 
frågan hanteras av Folkparken som äger mark som är lämplig för ändamålet.

Aron/
Kjell-Arne Förslag till utformning av turistinformation via hemsidan utarbetas.

Den nya hemsidan presenterades. Trevligt och tilltalande upplägg.
Följande ideer togs upp.

Fredrik/ - turistinformation
Aron/ - länk till föreningar
Kjell-Arne - länk till hjärtstartare

- länk till Gemlas företag

Samtliga Anmäl behov av reparation av vägar och asfalt till Ronny!

Fritid

Nils.Erik Följ upp underhåll Stocköparken, samordning med kommunens övriga tillsyn av
vägar, badplatser mm Apr 2019.

Nils-Erik Ny skylt på Granvallen tas fram inför vårsäsongen.

Dan Greger tillfrågas om förslag till ny yta på anslagstavlorna och om hur arbetet 
kan utföras. Yngve erbjuder sig att hjälpa till med arbetet.

Skola, barnomsorg

Inga anmälda ärenden.

Företag, verksamheter, lantbruk

Inga anmälda ärenden.

Seniorverksamhet, omsorg

Anita Vilka kan få enklare sjukvård via Solgården och hur kan det annonseras?
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IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni)

Krissamverkan i Gemla. Projektet och ett utkast till handledning presenterades. 
Gruppen jobbar vidare med materialet och när dokumentet är klart återstår 
förankring hos berörda och implementering. Bland annat kommer 
samhällsrådets styrelse ha en nyckelroll som krisledning.
Bredband i hela Gemla. Bevaka mot Wexnet. En rad projekt pågår och Kjell-
Arne återkommer i frågan på kommande möten.

7. Övriga frågor

Planering årsmöte

Nils-Erik Möte med valberedningen i god tid innan mötet.

Nils-Erik Rolf Björk tillfrågas om uppdraget som årsmötesordförande.

Dan Annons om årsmötet i Gemlabladet.

Dan Skylt för anslagstavlorna. Minst två veckor före mötet.

Dan Sätta upp annons på anslagstavlor. Minst två veckor före mötet.

Kjell-Arne Kallelse läggs ut på www.gemla.se. Minst två veckor före mötet.

Nils-Erik Bjuda in föredragshållare från Swerock och kommunen.

Dan Sammanställning av verksamhetsberättelsen.

Kjell-Arne Korrekturläsning av verksamhetsberättelsen.

Dan/Ola Kopiering av verksamhetsberättelsen.

Anna Tillgänglighet till lokal och utrustning, lås, larm, projektor.

Anna Beställning av frallor.

Jonny Förberedelser av lokal och fika klockan 15.00 samt kaffeservering från

Anna klockan 16.00.

Kjell-Arne Annonsering Gemlainfo. Strax före mötet.

8. Kommande mötesdatum:

 Styrelsemöten och årsmöte 24/3 (årsmöte), 23/4, 28/5, 24/9, 29/10, 26/11.

9. Mötet avslutas

Tack till alla deltagare!

Protokoll Justeras

Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson

Sekreterare Ordförande

http://www.gemla.se
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