
 
Gemla Samhällsråds styrelsemöte  
Tid: 2022-06-21, kl. 18:00  
Plats: Leksaksmuseet  
 
 

Protokoll  

Närvarande:  

Nils-Erik Magnusson, Fredrik Karlsson, Aron Skandevall, Anna Mattisson, Anita 
Åkesson, Ronny Runesson, Greger Runesson  och Jenny Fritzon-Sjöö 

Ej närvarande: 

 Madeleine Hallstan, Roland Persson, Ingemar Lundström, Monica Bivall och Lars 
Rydmark.  

Övriga deltagare: Stina Klyft, Planarkitekt, Växjö kommun. 

Ansvarig Aktivitet / Beslut / Information / Klart senast  

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning  

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

2. Justering av föregående mötesprotokoll  

Protokollet från styrelsemötet den 26 april 2022 är justerat  
och godkänt. Samtliga protokoll finns på  
www.gemla.se/samhällsrådet/protokoll.  

3. Redovisning av föregående protokoll  

Föregående protokoll från styrelsemöte 2022 04 26  

Nils-Erik - Förslag på ändringar i trafiklösningen vid Mullavad. Nya 
varningsskyltar för avsmalnande väg har kommit upp.  
Förslagen har kommunen vidarebefordrat till Trafikverket. Kommunen 
tar upp ärendet vid kommande möte med Trafikverket. Kvarstår.  
 
Nils-Erik/Fredrik - Upprensning av kanalen vid Mullavad och 
badplats Herragården. För närvarande har kommunen meddelat att 
man inte har budget att sköta den delen av den kommunala 
badplatsen vilket förvånar alla berörda. Även Öja Badförening 
planerar förbättringar med plats för kanotvagn och flytbrygga på privat 
mark i närheten. Öja badförenings punkter är snart åtgärdade förutom 
flytbryggorna. Fredrik kontaktar kommunen för upprensning av 
badplatsen/kanalen och göra den mer barnvänlig igen. Fredrik och 
Nils-Erik har träffat Signe Noresson och Peter Lönn och diskuterat 



 
Gemla Samhällsråds styrelsemöte  
Tid: 2022-06-21, kl. 18:00  
Plats: Leksaksmuseet  
 
 

åtgärder vid badplatserna. Signe Noresson har svarat att det kan ske 
i augusti. 

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

Preliminär resultat- och balansräkning 2022 per 2022 06 21 
- Intäkter SEK                50760 
- Kostnader SEK           25034 
- Resultat SEK               +25726 
- Summa tillgångar SEK  149204 

5 Översiktsplanen 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., Mark- och miljööverdomstolen  
vilandeförklarar målet i avvaktan på  
regeringens prövning av överklagandet av Länsstyrelsen i  
Kronobergs läns beslut den 25 februari 2020, dnr 511-506-  
20, att upphäva strandskyddet på fastigheten Engaholm 1:1  
i Alvesta kommun, eller till dess domstolen beslutar  
annat. 2022-06-19, regeringen har nu fattat beslut om att strandskyddet 
ska minskas till 20 m. I övrigt avslår regeringen överklagandet. I 
miljööverdomstolen ska det den 23/6 beslutas om regeringens beslut den 
19/6 ska fastställas.  

6. Information från ansvarsområden  

Boende, tomtmark  

Tidsplan byggnation:  

Pellagård är igång, markberedning pågår för 27 villatomter och två 
hyreshus med tomtförsäljning planerad under slutet av 2022. Ny förskola 
på området är beslutad under förutsättning att en ny anslutningsväg från 
Industrivägen kan byggas. Behov diskuteras men det kommer bli mellan 
120-160 platser. Detta leder i sin tur att paviljonger på bef. förskola 
kommer avvecklas.  

Stina Klyft, inbjuden gäst för dagen, inledde med att meddela att vägen till 
Pellagårdsområdet kommer heta Pellagårdsvägen. Stina gick sedan 
igenom planerna för Gemla 1:66 i en presentation som finns att läsa på 
gemla.se 
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Kommunikation, VA, Naturmiljö, Turism  

- Uppdatering välkomstkassar samt välkomstkassar företag.  

Monika och Jenny kontaktar Jonny V för att ta över och starta upp 
detta på nytt. Kvarstår. 

Fritid  

Aktivitetsyta. Samhällsrådet är positiva till att sponsra en aktivitetsyta 
på de gamla tennisbanorna. Nils Erik har dialog med kommunen och 
har skickat beskrivning till Kultur och fritid Magnus Nykvist och till 
Jesper Andersson Gif. Vi har fått offert från Trafik och Fritid. 

Intresset från Gif att satsa på detta finns inte och Magnus Nykvist varit 
på besök men har inget intresse att hjälpa till med upprustning. 
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 
Fredrik 5 Lars. Se karta på Team Drives / Gemla Samhällsråd / Fritid / 
Motionsspår. Åtgärdas inför våren 2022. Tas upp på styrelsemöte i vår.  

Fråga Jonny om han kan ha kvar stenbandsspåret, Jonny tillfrågad och 
meddelar att han tar stenbandsspåret.  Nils-Erik 

Företag, verksamheter, lantbruk  

Seniorverksamhet, omsorg 

Anita har pratat med enhetschefen på Solgården för att se om de vill att vi 
i samhällrådet driver några frågor för deras räkning. Hon kommer ta detta 
med sina grupper och höra av sig i höst.  

IT, Brottslighet/trygghet, Infrastruktur (el, vatten,)  

Dålig beläggning på Gransholmsvägen, Ronny kontaktar trafikverket för 
eventuell åtgärd. 

 Fiber finns numera erbjudet överallt i Gemla och byarna.7. Inkomna 
förslag, inkomna ärenden från hemsidan samt  
nyhetspubliceringar på hemsidan. 
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Fem nya inkomna förslag som besvarats.  

8. Övriga frågor 

 
Ronny – Önskemål om att banverket kontaktas för att kontrollera om 
bomfällningar är optimal. Ronny kontaktar banverket. Ronny har varit 
i kontakt med Trafikverket och dialog och mätningar pågår. 

Fredrik/Aron - Övergången mellan Hantverksvägen och skolan är ej 
trafiksäker, måste lösas på ett bättre sätt. Aron och Fredrik driver frågan. 
Vi arbetar fortsatt med att lösa problematiken, Bo Svensson och Per-Olof 
Löfberg kommer sätta sig i möte med Aron och Fredrik för att se om vi 
kan få fokus på problemet igen. Bo Svensson har lämnat över ärendet till 
Johan Almgren. Dialog med Johan Almgren har skett och tillfälliga hinder 
för hastighetsdämpande åtgärder kommer sättas upp för att se om det 
ger någon effekt. Dessa kommer upp inom någon månad.  

      

 

9. Kommande mötesdatum:  

Styrelsemöte 2022, , 23/8, 27/9, 25/10, 29/11 

 

10. Mötet avslutas  

Tack till alla deltagare! 
 
Protokoll Justeras  

Ordförande:  

Nils-Erik Magnusson  

Sekreterare:  
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Aron Skandevall  

4 


