Protokoll fört vid styrelsemöte för Länna Byalag, 140910
Plats: Länna skola
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt/Davidsson
Ledamöter: Emil (kassör), Malin Elinder (sekreterare), Matts Back (led),
Suppleanter: Emilie Tingström och Thomas Lugnet
§ 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 Andreas och Emelie
§5. Skolfrågan /Plan & Bygg
Malin sammanfattar läget kring skolan. Inget nytt från kommunen vad gäller de övergripande planerna
kring ny skola. Fasadrenoveringen av skolan har skett på initiativ av Uppsala Skolfastigheter AB för att
byggnaden behöver det och har inte något med planerna på var och hur en ny skola ska byggas enligt de
som Malin varit i kontakt med (Erik Forssell på Uppsala Skolfastigheter AB och Jens Skoglund på
kontoret för samhällsutvecklingen.)
Matts passade på att nämna att han varit och pratat med Torgny Nilsson på Länna Gård för att diskutera
fiberlösningen. De är 15 anställda som arbetar på Kriss Sweden. Matts tipsade Torgny om att kontakta
kommunens planarkitekt Marie-Louise Elfström för att hålla koll på planfrågan eftersom Torgny tydligen
har vissa planer på att projektera delar av sin mark för bostäder.
§6. Fiberfrågan
Lidén datas grävtillstånd från kommunen skulle vara klart i juni. I juni visade det sig att inget hänt och att
en rad andra ärenden låg före. Kommunens IT-samordnare (Sebastian Hermansson) blev upprörd och tog
tag i saken. Tillståndet utverkades men kom på villovägar under sommaren. När tillståndet kom visade det
sig att kommunen tar ut en hyra för varje grävd meter kabel (2.5 kr/meter). Skulle bli en årlig kostnad på
ca 20 000 kr för Lidén data. Matts har skrivit brev till kommunalråden Fredrik Ahlstedt (M) och Erik
Pelling (S), men ännu efter ca 3 veckor inte fått något som helst svar. Utöver hyran visade det sig att
Uppsala vatten vill inte släppa in Lidéns kabel i den pågående grävningen. Sebastian tycker att det är dumt,
men misstänker att kommunen kan ha svårt att få igenom det – trots att det är ett kommunalt bolag.
Lidéns har inte backat trots problemen. Avtalen är påskrivna och inskickade, nu väntar man på
schakttillståden. Sammanfattningsvis har kommunen hanterat ärendet mycket bristfälligt, men det
fortskrider, dock med förseningar.
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§7. Storvretamodellen – byalagets framtid
Malin och Andreas har haft ett möte i början av augusti för att diskutera lite mer kring byalagets framtid
och ev. kontakttagande med andra organisationer i Länna. De kom fram till att de ansåg att det var högsta
prioritet att få ordning på byalagets hemsida, som skulle kunna fungera som ett nav för alla aktiviteter i
Länna om den var bättre uppbyggd och mer lockande. Innan den är på plats ser de inte någon direkt vits
med att kontakta andra förenignar. Övriga styrelsen tyckte att det lät som en bra plan att satsa på att få en
bra hemsida på plats. Matts tipsar om att Matts Östlund som varit involverad och gjort stordåd i
fibergruppen ev. skulle kunna vara en bra kontakt. Andreas åtar sig att kontakta honom. Malin åtar sig att
begära in offerter från några web-byråer innan nästa möte. Hon meddelar att hon redan varit i kontakt med
en Stockholmsbaserad webbyrå som hon har goda erfarenheter av. De begärde 10 000 SEK + en månatlig
kostnad på 600 kronor vilket styrelsen in nuläget ansåg vara för mycket.
En idé om att går runt och knacka dörr och ragga bidrag till en ny hemsida och samtidigt ragga
medlemmar och informera om byalaget dök upp. När styrelsen fått en bild av vilken summa som behöver
dras in kan detta bli aktuellt.
§8. Kopphagsgruppen
Ingen representatn för Kopphagengruppen på plats, men vi konstaterar att gruppen ska ha café i
Kopphagen den 20 september när kulturföreningarna längs väg 282 har öppet hus. Informationsblad har
delats ut till hushållen i Länna i dagarna.
Pengar till nytt dansbanegolv saknas, men gruppen jobbar på att hitta finansiering. En ansökan till
kommunen har nyss blivit avslagen.
Allmänt har styrelsen bilden av att Kopphagengruppen fungerar i dagsläget, men att det behövs nya
krafter och engagerade deltagare. Kanske kan en bra hemsida bidra till detta?
§9. Ältsjöleden
Matts och Upplandsstiftelsen (Per Eriksson) hade en översyn av nödvändiga åtgärder runt Ältsjöleden i
våras. En del av åtgärderna har Matts hunnit med, resterande ska göras nu under hösten. Byalaget tjänar
100 kr/h upp till ca 50 h per år. Ett nytt avtal med Upplandsstiftelsen är färdigställt och ska skrivas under
av Andreas vid tillfälle.
§10. Övriga frågor


Landsbygdsstrategen Mimmi Skarelius har kontaktat Andreas angående de workshops kring
landsbygdsutbildning. Fd. Leader? Alla är eniga om att det kan vara värt att hålla koll på vad som
sker inom ”nya Leader”, byalaget har ju trots allt fått mycket pengar via Leader som möjliggjort
både skateboardparken, Fiber-utredningen och det nya taket på dansbanan i Kopphagen.



Emil framför en förfrågan från Kopphagengruppen angående tillgång till konto. Andreas ska prata
med Thomas Romppala för att ta reda på behoven och se om vi kan lösa dem utan att ge fler
tillgång till kontouppgifterna.



Matts informerar om att Nikkos börjar få snurr på restaurangverksamheten vid Bruket. Det öppnar
den 19/9 igen.

Sida 2 av 4



Matts berättar även att han har börjat arbeta i ett konsultnätverk som utreder möjligheten att bygga
kontorshotell t ex i Länna. ”Roslagsminglet” är ett företagsnätverk i Norrtälje-VaxholmÅkersberga-området. Tydligen finns det över 3000 aktiebolag med anställda i detta område och de
flesta sitter hemma och arbetar. Ett pilothotell är på gång inom detta område. Matts undersöker
Funbo, Gunsta Almunge Länna-området och har identifierat ca 500 företag med omsättning >2
miljoner. Kontakter med Asteiros på Bruket har tagits och han är positiv. Alla uppmanas kontakta
Matts om man känner till något företag som skulle kunna vara intresserat av detta.



Det blir en diskussion kring möjligheterna att hyra ut Kopphagen för fler typer av arrangemang
framöver i och med det nya taket och scenen. Det råder enighet om att prissättningen kan justeras
uppåt, och att en bättre hemsida skulle möjliggöra tydligare information/reklam kring möjligheten
att hyra Kopphagen för festligheter och arrangemang. Fler uthyrningar skulle i sin tur kunna ge
inkomster som kan bidra till finansiering av hemsidan.

§11. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas onsdagen den 15 oktober klockan 19.00 i Länna skola.
§12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

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

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

……………………………
Emilie Tingström
Justerare
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