Protokoll fört vid styrelsemöte för Länna Byalag, 140515
Plats: Länna skola
Närvarande:
Ordförande: Andreas Davidsson
Ledamöter: Emil (kassör), Malin Elinder (sekreterare), Matts Back (led),
Suppleanter: Emilie Tingström (suppl)
Ej närvarande: Thomas Lugnet (suppl)
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Malin utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordförande justera mötesprotokollet utsågs Matts Back
§5. Plan & Bygg
Sammanfattning av möte med kommunens planarkitekt Marie-Louise Elfström den 22 april. Se bifogade
mötesanteckningar (Bilaga 1).
Allmän diskussion kring dragning av nya VA-ledningen och potentiellt byggande av cykelväg. Matts hade
hört rykten om att man funderat över att bygga cykelväg över ledningen.
§7. Fiberfrågan
Matts och representanter för Lidén Data har varit och vandrat runt i Länna och tittat i syfte att identifiera
hur fiberkabeln ska dras och vilka markägare som kommer att beröras av kabelgrävningen. Tillstånd måste
begäras av kommunen. Enligt uppgift kommer kommunens IT-samordnare att påbörja
tillståndsprövningen under närmaste veckorna. Matts har stort förtroende för Lidéns projektledare.
60 hushåll anmälda i Kinsta hittills, även där har man fått ett mycket fördelaktigt pris.
§8. Ältsjöleden
Matts och Upplandsstiftelsen (Per Eriksson) hade en översyn av leden 2014-04-14. Ett reviderat förslag på
avtal håller på att jobbas fram. Matts ska röja sly under kraftledningsgatan. Upplandsstiftelsen vill inte ha
granar som växer i ekbestånden. På norra sidan fanns en del, men Matts arbetar med detta. Flera av
skadorna har självläkt. Vindfällen ska kapas och läggas undan.
§9 Tippen vid Ältsjön
Matts påtalade att kommunen detta för Per Eriksson från Upplandsstiftelsen som
§10. Framtidsmötet i Almunge
Malin och Per Lundberg deltog. Den mest intressanta idé som framkom (enligt Malin) var tanken om en
gemensam web-sida för Länna-Almunge.
.

§11. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:
……………………………
Malin Elinder

……………………………
Andreas Davidsson
Ordförande

……………………………
Matts Back
Justerare

Bilaga 1.
Anteckningar från möte med kommunens planarkitekt 2014-04-22
Deltagare: Malin Elinder, Andreas Davidsson och Matts Back (byalaget), Marie-Louise Elfström
(planarkitekt) och Sara X (ansvarig för planarbetet i Funbo-Gunsta).
Plats: kommunhuset
Syftet med mötet var att kommunens tjänstemän ville ha en första dialog med Länna byalag kring
de planuppdrag som kommunen fått in, dels från Holmen och dels från Uppsalahem.
Kommunen har beslutat att slå ihop de båda planuppdragen till ett eftersom det finns många
gemensamma nämnare. Egentligen skulle Uppsalahem ha ett sk ”enkelt planförfarande” där ett
par av processtegen hoppas över, medan Holmens uppdrag skulle vara ett ”normalt
planförfarande”.
Tyréns heter den konsultfirma för samhällsbyggnad som hjälper Holmen, medan Uppsalahem
tagit hjälp av Archus.
Marie-Louise visar hur de initiala skisserna för Holmens byggnation ser ut, liksom för
Uppsalahem. På det stora hela tycker vi i byalaget att det ser bra ut, men understryker vikten av
att behålla ett grönt stråk mellan Lärkstadens bebyggelse och de nya området. Gärna
sammankopplat med cykel och gångväg, men inte bilväg. 100-tal småhus i en ”villastad”.
Skogen ovanför förskolan är sannolikt skyddsvärd.
Byalaget påpekar att det finns en önskan om att det nya området får en enhetlig karaktär som
passar in i bruksmiljön. Sara säger att det i detta fall kan vara lättare än vanligt eftersom Holmen
tydligen uttryckt planer om att vara med längre i exploateringsplanerna än att bara tillhandahålla
marken.
Byalaget påpekar att det är viktigt att ta med den nya skolan i planeringsarbetet redan från början.
Detta tas emot positivt. Planerna på att flytta vårdcentralen till Almunge lyfts också, och byalaget
föreslår att kommunen kontaktar Landstinget angående att en ny vårdcentral kanske skulle kunna
byggas i det nya området.
Byalaget lyfte även tanken på att avsätta en bit mark för byggnation av allmän service. Även
detta noterades.
Tidsplan: svårt att säga exakt, men samrådet är planerat till första kvartalet 2015. Nu före
sommaren kommer kommunen att ha ett internt ”start-möte” då representanter från kommunens
olika kontor träffas och lägger upp planerna för vilka utredningar som måste göras. Holmen och
UH kommer då också att vara inbjudna. En behovsbedömning kommer att göras då man
konstaterar om planerna kommer att ha ”betydande miljöpåverkan” eller ej. Högst sannolikt att
svaret på detta blir nej. Detta går vidare till Länsstyrelsen. Skulle de bli ett ja på detta så måste en
miljökonsekvensbeskrivning göras.
Kartor över Holmens och Uppsalahems första planer delades ut.

