Protokoll fört vid styrelsemöte för Länna Byalag, 141015
Plats: Länna skola
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Emil Ekman (kassör), Malin Elinder (sekreterare), Matts Back (led),
Frånvarande: Emilie Tingström (suppl.) och 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
§5. Rapport från arbetsgrupperna


Skolfrågan /Plan & Bygg
Det vore lämpligt att ta kontakt med Holmen och kommunen och höra om tidsplanen håller för
samråd i slutet av året. Malin gör detta.
Malin har hittat en skrivelse angående väg 282 på nätet som hon inte läst i sin helhet, där
utvecklingen av väg 282 berörs. Malin ska försök leta rätt på länken och skicka till styrelsen.
Andreas tar kontakt med Göran Carlén angående vägfrågan.
VA- påkoppling beräknad till 2017.



Kopphagsgruppen
Julmarknad med luciatåg bestämt till söndagen den 7/12



Fiberfrågan
Kommunens regler och ärendehantering fortsätter att försena arbetet. Avtalet är uppdelat i två
delar; ett allmänt tillstånd och ett grävtillstånd. Det allmänna övergripande tillståndet är ok.
Grävtillståndet måste däremot skickas in etappvis och varje ansökan kostar 1500 kr med 4 v
handläggningstid. Det blir böter på 2000 kr för Lidéns om det blir sena med sitt arbete, men ingen
böter om kommunens handläggningstid drar över.
Lidén data ska gå igenom vilka tillstånd som krävs för Myskdalen och Löt och dessa
grävtillståndsansökningar ska skickas in före jul så att det blir rejält med handläggningstid.
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§6. Hemsidan
Andreas har pratat med Mats Östlund. Möte ska bokas in nästa vecka för att diskutera hur han ev. ska
kunna hjälpa byalaget med en ny hemsida.
Malin har kontaktat ytterligare en web-byrå, Wasabiweb i Uppsala, och fått en offert på 10200 kr för
etablering av en ny hemsida och en månadskostnad på 199 kr.
Möjligheten till att få pengar från Leader för en konsultcheck till att anlita någon som fixar en ny hemsida
diskuteras. En förfrågan ska skickas.
§7. Workshopen i Almunge
Mimmi Skarelius (landsbygdsstrateg) höll i detta möte. Syftet var att samla in medborgarnas tankar och
visioner kring Almungebygden. Malin och Andreas närvarade och lade fram sina tankar kring Lännas
utveckling. Mimmi ska föra vidare åsikterna som kom fram under workshopen till kommunens tjänstemän
och politiker.
Matts påpekar att en viktig lärdom från tidigare Leaderprojekt är ha ett bra och genomtänkt cash-flöde och
en plan. Det blev likviditetsproblem när taket byggdes. 20 000 SEK har vi tillgodo på Uppsala trä.
§8. Övriga frågor


Upprätta ett dokument med kontaktuppgifter till kommunkontakter och andra. (Malin börjar)



Dragan Djordjevic som flyttar in till Malins grannhus i Löt i november, har uttryckt sitt intresse
för att engagera sig i byalaget till Matts.

§9. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas onsdagen den 26 november klockan 19.00 i Länna skola.
§10. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:
……………………………
Malin Elinder, sekreterare

……………………………
Andreas Almstedt
Ordförande

……………………………
Matts Back
Justerare
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