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 Protokoll 
                                                  
Ärende Gemla Samhällsråds styrelsemöte  
 
Tid 2021 04 27 
 
Plats Digitalt möte 

   
Närvarande: Nils-Erik Magnusson      
 Fredrik Karlsson   
 Åke Hulenvik     
 Greger Runesson     
 Jonny Welinder  
 Aron Skandevall, delvis 
 Anna Mattisson, delvis 
 Dan Danielsson 
     
Ej närvarande:  Roland Persson 
 Ingemar Lundström  
 Anita Åkesson  
 Madeleine Hallsten  
 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 det digitala 

styrelsemötet. Dagordningen godkändes. 
  
 2. Justering av föregående mötesprotokoll 
 
 Protokollet från styrelsemötet den 9 februari 2021 är justerat och godkänt. Samtliga 

protokoll finns på www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll. 
 
 3. Redovisning av föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll från styrelsemöte 2021 02 09 
  
Nils-Erik Förslag på ändringar i trafiklösningen vid Mullavad har kommunen vidarebefordrat till 

Trafikverket. Kommunen tar upp ärendet vid kommande möte med Trafikverket. 
Kvarstår.  

http://www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll
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Anna Hemsidans presentation av styrelsen behöver uppdateras. Det saknas foton på 
Madeleine och Roland. Anna uppdaterar med foton och ser i övrigt till att informationen 
är aktuell. Kvarstår. 

 
Anna Rutin för uppdatering hemsida och kalender skapas. Arbetet är påbörjat men det 

återstår att göra avgränsningar av information och att dokumentera rutinen. 
 
 Länstrafiken. Tillfälligt gäller att cyklar får medföras på regionens bussar och tåg.  
 Information om gratis cykeltransport läggs som nyhet på hemsidan och på Gemlainfo. 

Klart. 
 
Nils-Erik Alexis, klocka och belysning. Nytt fel på belysning åtgärdas. Problem med klockans 

funktion går för närvarande inte att lösa.  
 
 Anslagstavlor. Skylt ”Gemla Samhällsråd” placeras på anslagstavlorna. Klart. 
 
 Kommunen har levererat 1 lass grus på Öjasidan. Greger ser till att påfarterna till 

feretbron grusas upp. Klart. 
 
Anna Information till hushållen om promenadstigar. Anna informerar via Gemla Info med länk 

till karta och www.gemla,se. 
. 
Nils-Erik Förslag om tvätt av Alexis via hemsidan. Nils-Erik åtgärdar tillsammans med Ola. 
 
Nils-Erik Upprensning av kanalen vid Mullavad. 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 vattennivåmarkering och 
plats för kanotvagn på privat mark i närheten. 

 
 Inkomna ärenden från hemsidan tas upp som en stående punkt på agendan framöver. 

Klart. 
 
 Hemsidan. Inkomna ärenden februari 2021. Ärende angående Gemla leksaksfabrik 

vidarebefordras till Ola och Hembygdsföreningen. Synpunkt inkommen angående 
inaktuellt material på hemsidan. Fredrik återkopplar till förslagsställarna. Klart. 

 
 Delrapport om genomförande av digitalt årsmöte april 2021. Sjutton personer varav sex 
Aron/ styrelsemedlemmar har röstat hittills. Aron tillsammans med Anna genom för  
Anna  rösträkning och meddelar slutresultatet till Dan under nästa vecka. Dan sammanställer  
Dan  årsmötesprotokoll. 
   
 4. Ekonomi och redovisning av utgifter inom ramen för delegation.  
 
 Preliminär resultat- och balansräkning 2021 per 2021 04 27 

- Intäkter SEK  36800 
- Kostnader SEK 26836 
- Resultat SEK 9964 
- Summa tillgångar SEK 141 001 
   

 Ansökan om bidrag från kommunen på 35 000 kr. Klart.  
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 5 Översiktplanen 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. 

 
Översiktsplanen. Uppföljning av vårt remissvar jämfört med den presenterade  
översiktsplanen behandlades efter punkt 9. 
 
Nils-Erik, Åke, Greger och Fedrik deltar i möte med kommunen om översiktplanen  

 den 28 april. Vi har tidigare lämnat remissvar och hänvisar till det. Ytterligare frågor att 
beakta  
 
Möjlighet med bostäder vid  
- Säterivägen/Norrvägen/Askvägen. 
- 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. 
 
 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 2022. 
 
 Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism  
 
 Digital klocka och termometer vid Macken. Anna arbetar med ett förslag med  
Anna  termometer och digital klocka vid Macken. Anna har en dialog med Thomas Johnsson i 

frågan. 
  
 Uppdatering välkomstkassar samt välkomstkassar företag: Materialet i kassarna är  
Jonny inaktuellt. Jonny tar fram ett konkret förslag med specifikation av innehåll till nästa möte. 
 
Anna Konto på Facebook och information via Gemlainfo: Anna kollar upp om samhällsrådet 

kan skapa ett konto på Facebook och via det göra inlägg och lägga ut information i 
Gemlainfo. Vilka ska i så fall ha tillgång till kontot? Hur hantera kommentarer? Kvarstår. 
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Nils-Erik Gransholms IF. Beslutades att annonsera med skyltar på Granvallen och i Idrottshallen. 
Kostnad 6200 kronor. Beslutades under punkt 4. 
 
Fritid  
 

 Informationstavlor om motion och hälsa vid elljusspåret: Projektet är genomfört och har 
även intresserat lokaltidningarna. Stort tack till Anna som varit drivande och genomfört 
projektet på ett utmärkt sätt. 

   
 Parkbänkar översyn. Alla rapporterar om var bänkar finns och behov av komplettering 
Samtliga och renovering vid kommande möte. Åtgärdslista beslutas inför våren 2021. 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 Åke, 5 Dan. Se karta på Team Drives / Gemla 

Samhällsråd / Fritid / Motionsspår. Åtgärdas inför våren 2021. Tas upp på styrelsemöte i 
vår. Klart. 

 
Nils-Erik Förslag om skyltning i Öja by och Skärvetvägen om Feretrundan följs upp i samband 

med översyn av promenadvägar. Kvarstår. 
  
 Hundrastgård: Robert Andersson har tillsammans med Ola Aronsson tagit fram ett 

förslag om en hundrastgård i Gemla. Samhällsrådet ställer sig positiva till idén och 
föreslår att Robert återkommer med ett mer detaljerat förslag vid kommande 
styrelsemöte. Frågan parkeras till intressenterna återkommer med detaljerat förslag. 

 
 Företag, verksamheter, lantbruk  
 
 Inga nya ärenden är anmälda. 
  
 Seniorverksamhet, omsorg 
  
 Inga nya ärenden är anmälda. 
 
 IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten, telefoni) 
 
  Inga nya ärenden är anmälda. 
 
  7. Inkomna förslag 
 
Fredrik Fråga angående Gemlahäst sänds till Ola och Hembygdsföreningen. 
   
Ola Fråga om samannons Gemlabladet/hemsidan. Fredrik frågar Biwi om underlag och Ola  
Fredrik fakturerar hela beloppet.  
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  8. Övriga frågor 
 
Fredrik Utveckla hemsidan med stöd för Google Analytics. Beslut delegerat till Fredrik och Nils-

Erik 
 
 9. Kommande mötesdatum:  
 
 Styrelsemöten år 2021, 25/5, 24/8, 28/9, 26/10, 30/11 
 
 10. Mötet avslutas 
 
 Tack till alla deltagare!  
 
 Protokoll Justeras 
 
 
 Dan Danielsson Nils-Erik Magnusson 
 Sekreterare Ordförande  


