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 Protokoll 
                                                  
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte  
 
Tid 2020 05 26 
 
Plats Granvallen 

   
Närvarande: Nils-Erik Magnusson     
 Anna Mattisson       
 Aron Skandevall   
 Ingemar Lundström   
 Åke Hulenvik    
 Roland Persson   
 Greger Runesson  
 Jonny Welinder  
 Fredrik Karlsson  
 Dan Danielsson 
 
Ej närvarande  Anita Åkesson  
 Ronny Runesson  
 Kjell-Arne Nyquist 
   
 
 
Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast 
 
 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 
   
 Ordförande Nils-Erik Magnusson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. På grund 

av restriktioner i samband Coronapandemin hålls detta möte utomhus på Granvallen 
denna ljuvliga vårkväll. Vår stående dagordning gäller men utöver ekonomisk 
redovisning inriktas mötet främst på att följa upp föregående protokoll samt att besluta 
om formerna för genomförandet av ett digitalt årsmöte. Det digitala årsmötet ersätter det 
utanannonserade årsmötet den 26 mars 2020 som fick ställas in på grund av pandemin. 
Dagordningen godkändes. 

  
 2. Justering av föregående mötesprotokoll 
 
 Protokollet från styrelsemötet den 11 februari 2020 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 2020 02 11 
   
Nils-Erik Skåp för cykelhjälmar och batterier. Växjö kommun har ett ansvar och vi kommer att ta 

upp frågan på nytt vid ett senare tillfälle. Kvarstår. 
 
Nils-Erik Cykelvägar. Frågan kommer att aktualiseras på nytt längre fram. Kvarstår. 
 
Dan, N-E Grannsamverkan. Dan och Nils-Erik tar upp frågan om ny lösning. Kvarstår. 
 
Fredrik Aktuella frågor angående kollektivtrafiken: 
 - Frekvens och spridning över dygnet av turer. Kvarstår. 

- Medföra cykel på tåg utan avgift. Kvarstår. 
- Test av shuttlebuss från Ellandarundan med Gransholm och Öja till järnvägstationen.  

Kvarstår. 
- Frågan om zontaxa och pris mellan Växjö och Gemla förklaras med att tätorterna ingår 

i olika zoner. 
- Det är nu möjligt för allmänheten att åka med vissa skolbussturer. 
Kollektivtrafikansvarig på Växjö kommun är Per-Olof Löfberg 

 
Greger Skrivelse angående sänkt hastighet Norra Gemla – Långehall uppdateras. Kvarstår. 
  
 Synpunkter och frågor via kontaktformulär på hemsidan angående gemlahäst mm är 

hänvisade till Hembygdsföreningen.  
  
 Kjell-Arne har vidarebefordrat synpunkter på hastighetsöverträdelser på 

Gransholmsvägen till Polisen 
 
Aron har åtgärdat synpunkter på hemsidan angående knapp för kontakt.  

 
 Styrelsen beslutade på föregående styrelsemöte om att ge möjlighet för  
 länkar till kommersiella företag som är öppna för allmänheten på plats i Gemla.  
Aron Konkret förslag med pris för länkar och/eller annonser för annonsörer utarbetas. Vidare 

skall ett förslag på samhällsrådets egen annons i Gemlabladet och på hemsidan 
angående erbjudandet presenteras på nästa styrelsemöte. Kvarstår. 
 

Nils-Erik Renovering anslagstavlor. Inga offerter har kommit trots att offertförfrågan gått ut till alla 
kända byggföretag på orten. Vi tar upp frågan på nytt. Kvarstår. 

 
 Ny förskola. Såväl Vidingehem som representanter från samhällsrådet har haft kontakt 

med markägaren till området mellan skolan och Gransholmsvägen. Markägaren vill ha 
behovet av nya förskoleplatser utrett. Befolkningsökning och användandet av nuvarande 
tillfälliga baracker gör att det finns behov av ny förskola med 10 avdelningar. För 
närvarande finns 8 avdelningar i Gemla i mer eller mindre tillfälliga byggnader. 

 Dessutom tar skolförvaltningens prognos inte hänsyn till att Gemla enligt 
översiktplanen skall växa till 3000 invånare till år 2030 vilket innebär att behovet av 
förskoleplatser kommer att öka ytterligare. Kvarstår. 

  
 Översvämning. Nils-Erik tillsammans med Ulf Johnson gjorde mätningar och förde 

dialog med kommunen angående vattennivåer under vintern 2020. Trots reglering av de 
stora sjöarna norr om Växjö brast vallen på tre ställen. Detta är nu åtgärdat av 
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markägarna och jordbruket har kommit igång, 
 
 4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.  
 
 Preliminär resultat- och balansräkning 2020 per 2020 05 25.  
 
 - Intäkter SEK 43700, kostnader 22416, resultat  21284. 
 

- Summa tillgångar SEK 158158. 
   

 5 Digitalt årsmöte 
 
 Beslutades att genomföra ett digitalt årsmöte under juni 2020. Följande dokument är 

godkända av styrelsen och kommer att läggas upp på hemsidan så för att alla i Gemla 
kan vara med i det skriftliga digitala årsmötet. Svar skall skickas in innan 30 juni 2020.  
 
- Verksamhetsberättelse 
- Valberedningens förslag 
- Revisionsberättelse 
- Dagordning ärenden årsmöte 
- Annons årsmöte 
- Svarsformulär 
 

Aron/ Dokument och svarsmöjlighet och annons läggs upp på hemsidan senast den 1 juni. 
Kjell-Arne Publicering av dokument samt annonser på hemsida och Gemlainfo! Annonsering även 

via Mackens vänner och PRO! 
Dan  Annonsering via anslagstavlor. 
Aron Aron och Kjell-Arne redovisar sammanställning av svar senast den 1 augusti. 
Dan Protokoll årsmöte och konstituerande möte senast 15 augusti. 
 

 6. Information från ansvarsområden 
  
 Boende, tomtmark: 
 
Nils-Erik Översiktsplanen: Kommunen kommer att genomföra presentation och samråd i höst. 
 

Detaljplaner Pellagården mm. ”Besked från Paul Herbertsson i maj 2020:  
 ”Projekteringen av området är planerat att vara klart runt september, därefter följer 

upphandling och att arbetena kan planeras in och genomföras. Det pågår fortfarande en 
diskussion med miljö- och hälsoskyddskontoret om hur deponin ska saneras. En 
konsultutredning är framtagen där olika alternativ föreslås. Det kvarstår även att lösa 
dagvattenfrågan med grannfastigheten söderut, där dagvattnet måste ledas i befintligt 
dike över deras fastighet. Diskussion pågår för närvarande med fastighetsägarna.” 

 
Nils-Erik Vi väntar på Vidingehems besked om förskola och hyreshus vid Kvarnvägen samt vid 

före detta Posten och banken. 
 

Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism   
 

Nils-Erik Julbelysning/dekoration. Inled dialog med kommunen om framtida lösning! 
 
Nils-Erik Beslutades att beställa skyltplatser på Granvallen och Sporthallen för ett år. Kostnaden 
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är  6000 kr. 
 

Bergtäkten. Nils-Erik har fått svar från Tingsrätten. Samhällsrådet med flera saknar rätt 
att överklaga enligt Tingsrätten i Nacka. Nu utreds vilka som har rätt att överklaga. Det 
kommer att ta ytterligare några månader innan slutgiltigt beslut kan tas enligt 
Tingsrätten. 

 
Fritid  
 
Gemla badplats vid Herrgården är upprustad inför sommaren. 
 

 Företag, verksamheter, lantbruk  
 
 Fresh har planer på att flytta från Gransholm till Växjö. 
 
 Micki startar ny sommarbutik i Gemla. 
 
 Seniorverksamhet, omsorg 
 
 Inga anmälda ärenden. 
 
 IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni) 
 
Nils-Erik Det förekommer buskörning med EPA-traktorer och motorcyklar till och från. Frågan tas 

upp igen på nästa möte. 
 
 7. Övriga frågor 
 
Fredrik Fråga angående papper från Gransholms Bruk tas med Per-Sture Ljungdahl. 
 
 8. Kommande mötesdatum:  
 
 Styrelsemöten och årsmöte 2020 18/8, 29/9, 27/10, 24/11. 
 
 9. Mötet avslutas 
 
 Tack till alla deltagare!  
 
 Protokoll Justeras 
 
 
 
 Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson 
 Sekreterare Ordförande  
 


