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 Protokoll 
                                                  
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte  
 
Tid 2019 10 29 
 
Plats Hembygdsgården / Leksaksmuseet i Gemla 

   
Närvarande: Nils-Erik Magnusson     
 Anna Mattisson 
 Fredrik Karlsson      
 Aron Skandevall    
 Ingemar Lundström   
 Dan Danielsson  
 Ronny Runesson  
 Kjell-Arne Nyquist  
 Åke Hulenvik  
 Anita Åkesson delvis  
 
Ej närvarande  Roland Persson 
 Jonny Welinder  
 Greger Runesson  
 
Övriga deltagare Peråke Janén, Vidingehem (föredragande punkt 5a.)    
 
 
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 
 
 Protokollet från styrelsemötet den 24 september 2019 är justerat och godkänt. 

Samtliga protokoll finns på www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll 
  
 
  

http://www.gemla.se/
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3. Redovisning av föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll från styrelsemöte 2019 09 24 
   

- Herragården, nedfallet träd vid badplatsen är borttaget. Klart  
 
- Samhällsrådet har befriats från krav på att lämna in deklaration  
 till Skatteverket under en femårsperiod. Klart 
 
- Nya lösningen för Gemlabladet med att Ola använder det nya  
 redigeringsprogrammet och att Lindströms Tryckeri gör slutredigering är 

implementerad. Kostnad för Lindströms redigering är max 1600 kr per 
nummer. Klart 

 
Fredrik - Inbjudan till Carina Bengtsson att komma till ett styrelsemöte för diskussion om 

kollektivtrafiken. Kvarstår  
 
- Medborgarförslag angående skåp för cykelhjälmar avslås av arbetsutskottet 

och skall beslutas i kommunstyrelsen. Klart 
 
- Offertförfrågan angående renovering av anslagstavlor är skickad till 

byggföretag i Gemla. Svar från företagen skall lämnas senast den 10 
november. Klart 

 
Aron - Logga för anslagstavlor finns hos Aron och sätts upp efter renoveringen. 

Kvarstår 
 

- Skyltar vid idrottshallen och Granvallen saknar texten ”www.gemla.se”. Texten 
föll bort i hanteringen på något sätt. Beslut: Vi avstår från komplettering och 
behåller skyltarna i nuvarande form. Klart 

 
Nils-Erik - Styrelsen tog beslut om att genomföra en tillämpningsövning under januari 

2020 av ”Krissamverkan i Gemla”. Beslut om datum tas på nästa styrelsemöte. 
Kvarstår 

 
Dan - Det efterfrågas en ny lösning i stället för ”Trygga gatan”, t ex appen 

”Grannsamverkan”. Dan har meddelat Yngve Lindh som tittar på en lösning. 
Kvarstår. 

 
 4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.  
 
 Preliminär resultat- och balansräkning 2019 per 2019 10 28.  
 
 - Intäkter 2019 SEK 71903, kostnader 74914, resultat - 3011. 
 
 - Summa tillgångar SEK 139367.  
 
Roland Med de kompletteringar av material som vi gjort senaste veckan, elanslutningar, 

lampor, projektor mm, kommer den totala summan att fakturera Växjö kommun 
uppgå till runt 12 000 kronor. Ola sänder alla underlag och kvitton till Roland. 
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5a Vidingehems planer 
 

 Peråke Janén redogjorde för aktuella planer för Vidingehems 
byggnation i Gemla. 

 
- När det gäller bostäder prioriteras tomten Kvarnvägen 31 
 eventuellt med komplettering av närliggande tomt. Detaljplan med 

ett tvåvånings flerfamiljhus kan möjligen vara klar om cirka ett år. 
 
- Arbetet med planer av ny förskola pågår. För närvarande sker 

förhandlingar med ägaren av marken framför skolan. Mest aktuellt 
är en placering vid södra delen av fältet. 

 
- När det gäller planer för Hästenområdet och gamla posten/banken har  
 moratorium införts!  
 
- På lång sikt ”tittar man” på centrumutvecklingen av Gemla. I samband med 

planskild järnvägskorsning kan det bli aktuellt med centrumnära bebyggelse 
med flerfamiljhus och lokaler för lokal service och handel. Utöver området vid 
gamla posten/banken gäller det området norr om järnvägen båda sidor om 
Hantverksvägen. 

  
 5b Möte med kommunledningen 
   

Mötet den 30 september 2019 behandlade dels trafikfrågor och dels 
samhällsföreningarnas arbete. Av Växjö kommuns minnesanteckningar 
daterade 25 september framgick inte vilka som deltog från 
samhällsföreningarna som var den primära målgruppen för mötet.  
 
Nils-Erik redogjorde för trafiksituationen i Gemla men Trafikverket meddelade 
att det inte finns några planer till förbättringar för närvarande.   
 
Det finns inga planer på någon nyordning för dialog och arbetssätt mellan 
kommunen och samhällsråden. 

 
 5c Växjö kommuns landsbygdsprogram / Nils-Erik 
 

Med anledning av utarbetande av nytt landsbygdsprogram träffas 
samhällsråden och landsbygdsutvecklaren i Lammhult den 2 december klockan 
18.00. Beslut om deltagare från Gemla och diskussion om ärenden och 
frågeställningar tar vi på styrelsemötet den 26 november. 
 
6. Information från ansvarsområden 

  
 Boende, tomtmark: 
 

Detaljplaner. För Öpestorp 3:4 finns inget nytt senaste månaden. Projektering 
har påbörjats och förväntas vara klar runt årsskiftet. För närvarande håller både 
arkeologifrågor samt saneringsfrågor (av deponin) på att utredas och måste 
vara klart innan en entreprenör upphandlas. 
Kommunens förhoppning är att byggnationen av området kan startas till 
sommaren 2020. När byggnationen börjar bli färdig kan försäljning påbörjas.  
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Nils-Erik Tekniska förvaltningen informerar Nils-Erik löpande. Samordning med tomterna 
vid församlingshemmet bör göras.  

 
Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism   

  
 Hemsidan. Den nya hemsidan är nu i drift och den är mycket överskådlig, snygg 

och uppskattad. Det återstår att utveckla bland annat följande: 
 
 - Karta vandringsleder. 
 - Autosvar och återkoppling till förslagsställare. Svaret kompletteras med ”Tack 

för ditt meddelande. Frågan behandlas på kommande styrelsemöte” 
Aron/ - Rutin för behandling av ärenden på styrelsemöte samt svar till förslagsställaren. 
Kjell-Arne - Turistinformation/upplevelser. Förklarande text vid länkar.  
Fredrik - Solgården lunchservering. 
 - Styrelsen beslutade om att ge möjlighet för länkar till kommersiella företag 

som är öppna för allmänheten på plats i Gemla. Förslag om avgift tillsammans 
med annons i Gemlabladet utreds. 

 
Nils-Erik Julbelysning/dekoration. Kommunen planerar för julbelysning enligt följande 

meddelande från Anna Bengtsson: ”Vi kör som vanligt denna vinter”. Nils-Erik 
kollar upp vad som avses och följer upp kommunens meddelande förra året där 
en större satsning vid ”torget” utlovades inför julen 2019. 

 
Ronny Underhåll av vägar och gator. Det pågår dialog med kommunen angående 

rapporterade problem på Cykelvägen, Södra vägen/Svarta vägen och 
Skolvägen. När det gäller utstickande trädgrenar kan det ta lång tid för enskilda 
ärenden med privata tomtägare. 

 
Nils-Erik Bergtäkten. Överklagan från samhällsrådet är kompletterad enligt krav från 

Tingsrätten. Ärendet är flyttat till Mark och Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt på 
grund av jävsituation. 

 
 Fritid 
 
 Stocköparkens lekplats kommer att förses med en kompisgunga och 

underhållas. Anslagstavlan där tillhör inte samhällsrädet och kommer att tas 
bort. Lekplatsen i Skärvet underhålls inte och kommer att försvinna på sikt. 
Lekplatsen i Öja kommer att finnas kvar och underhållas. 

 
 Skola, barnomsorg 
 
 Inga anmälda ärenden.  
 
 Företag, verksamheter, lantbruk  
  
 Inga anmälda ärenden. 
 
 Seniorverksamhet, omsorg 
 
 Inga anmälda ärenden. 
 
 IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni) 



5(5) 

 
Bredband. Alla i Gemla har erbjudits fiber enligt nedan och inom kort är allt klart. 
- Hela Gemla tätort och de allra flesta valt att ansluta sig. 
- För de som ligger utanför tätorten Gemla längs Gransholmsvägen är fiber klart. 
- Skärvavägen visade inget intresse och fibern drogs inte vidare förbi dessa 

fastigheter. 
- Gemla by har fått fiber där 28 hushåll eller 100% valde att ansluta sig. 
- Öpestorp ända upp till Öpestorp Björkeberg installeras just nu för 26 hushåll. 
- Ellandarundan Byanät blev klara med sin fiber i våras till ca 100 kunder. 

 
 7. Övriga frågor 

 
Ett medborgarförslag angående cykelväg från Gemla till Alvesta och Växjö har 
lämnats in. Förslaget avslogs av kommunen. 
 
Kommunen planerar däremot för en gång och cykelväg över Norra 
Bergundasjön mellan Bredvik och Bäckaslöv. Vårt tidigare förslag om ny 
sträckning av cykelväg mellan Gemla och Bredvik hade varit en perfekt lösning 
för cykeltrafik hela sträckan Växjö - Gemla. 
 

 8. Kommande mötesdatum:  
 
Nils-Erik  Nästa styrelsemöte är den 26/11 2019. Nils-Erik gör förslag till datum för 

styrelsemöten under 2020 till novembermötet. 
 
Samtliga Valberedningen med Aron och Ola meddelar på detta sätt att de  
berörda styrelsemedlemmar som vill avsluta sitt uppdrag från och med nästa år skall 

höra av sig till valberedningen innan styrelsemötet den 26 november. I annat fall 
betraktas man som valbar för en ny period. 

 
 9. Mötet avslutas 
 
 Tack till alla deltagare!  
 
 
 Protokoll Justeras 
 
 
 Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson 
 Sekreterare Ordförande  
  


