Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 150210
Plats: Hemma hos Malin
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Emil Ekman (kassör), Malin Elinder (sekreterare), Matts Back (led) och Thomas Lugnet
(suppl.)
Frånvarande: Emilie Tingström (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 Emil
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen – inga nyheter sedan sist. Gruppen ska ha möte den 11/2.
Fibergruppen - Lidén data har börjat leta efter grävlag så att de ska kunna dra igång när tjälen
gått ur marken. Positivt att inga avhopp har anmälts trots Uppsala Stadsnäts förfrågan.
Lännaborna tycks vara lojala. Matts är övertygad om att Lidén kommer att få fibern på plats trots
förseningar och kommunens långsamma hanterande av ärendet.
Skolgruppen – Inget nytt att rapportera, men Malin åtar sig att kontakta Kristian Stjerndorf eller
Jens Skoglund på lokalplaneringskontoret för en uppdatering inför årsmötet.
Plan-och Bygg-gruppen – Inte heller här något nytt att rapportera. Andreas har ännu inte fått tag
på Göran Carlén angående cykelvägen. Matts föreslår att Andreas även ska diskutera
vägsituationen med Göran eftersom han är involverad i översiktsplanearbetet och tidigare visat
intresse för att väg 282 ska prioriteras i kommande vägbudget. Andreas ska fortsätta kontakta
Göran.
§6. Landsbygdsforum
Emil deltog ensam i Landsbygdsforumet den 4 februari. Han rapporterar att det diskuterades om att
Uppsala kommun ofta förväxlas med Uppsala stad, d v s att de många invånarna på landsbydgen ofta
glöms bort och inte prioriteras
§7. Redogörelse från möte med kommunen 22/1 kring arbete med lokal utvecklingsplan
Malin och Andreas träffade Mimmi Skarelius (landsbygdsstrateg), Erik Pelling (kommunalråd för S) och
Mats Eriksson (chef för strategisk planering) för att diskutera ett eventuellt pilotsamarbete kring
framtagandet av en lokal utvecklingsplan. Malin och Andreas är tydliga med att de inte ser någon vits med
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en plan om den inte resulterar i något konkret för Lännaborna. Kommunen kan inte lova något, men anser
att en plan behövs för samarbetet och att det är fördelaktigt om en tredje part (Hela Sverige ska Leva) kan
fungera som samordnare. Kostnaden för detta är 5000 kr och efter viss tvekan säger Mats att han nog ska
kunna få kommunen att betala för det. En konkret idé kring hur byalaget och kommunen ska kunna få
glädje av varandra rör kommuninformation. Byalaget vill ha en hemsida som är attraktiv och lockar till sig
Lännaborna genom att erbjuda relevant och uppdaterad information, och kommunen har problem med att
nå ut med kommuninformation på ett bra sätt. Det blir inte konkretare än att det bestäms att byalaget ska
kontakta Birgitta Elfving (landsbygdsråd i Hela Sverige ska Leva) som ansvarar för arbetet med lokala
utvecklingsplaner, för att höra lite mer om hur ett sådant arbete skulle utformas. Mimmi Skarelius åtar sig
att prata med planarkitekt Marie-Louise Elfström kring hennes eventuella medverkan på byalagets
årsmöte.
Kort efter mötet får vi besked om att Marie-Louise inte vill delta i årsmötet eftersom hon inte kan delge
några detaljer kring Holmens byggnationer ännu. Arbetet är försenat och i en fas där ett större antal
markundersökningar etc ska göras. Samrådsmöte beräknas först under hösten.
Styrelsen ber Malin kontakta Marie-Louise före årsmötet för att få senaste nytt kring byggnationerna.

§8. Inför årsmötet 18/3


Malin har gjort en årsmötesinbjudan som godkänns. ”Temat” blir information kring pågående
projekt i Länna (vattenledning, fiber, byggnationerna mm). Ingen kommunrepresentant kommer
att vara med på årsmötet. Andreas trycker ut 405 exemplar av dessa (+ 3 affischer) så att de kan
hämtas hos honom på fredag 13/2. Inbjudningarna ska vara utdelade absolut senast 18/2. Följande
personer ansvarar för respektive utdelningsområde:
o Matts – MalmJerkersväg, Bibackem och Malmen
o Emil – Bruksgatan och längs med v282 (från lännaskylten via pizzerian till skolan)
o Thomas – Lärkstan, Länna gård och längs med v282
o Andreas – Löt och Myskdalen
o Malin – Byttbol,Tysktorp, Marma, Kinsta etc.










Det diskuteras huruvida Kinsta-borna verkligen ska få en separat inbjudan eftersom de har sin
egen hembygdsförening och aldrig närvarar på mötena. Ett förslag är att skicka inbjudan via mail
till hembygdsföreningen för vidare distribution till deras medlemmar. Malin åtar sig att skicka
inbjudan via mail till Jonas Stiernström i hembygdsföreningen.
Andreas kontaktar revisorerna och Malin kontaktar gamla valberedningen.
Thomas accepterar att lämna sin suppleantpost och istället bli ledamot i 2015 års styrelse. Två
suppleantplatser är således vakanta inför årsmötet, men de är sannolikt inte så svåra att hitta folk
till.
Matts kontaktar Bertil Lustig angående VA-frågan så att han är uppdaterad till årsmötet. Matts
kommer även att ta ansvar för att berätta om läget i fibergruppen på årsmötet – såvida det inte
krockar med ett annat möte. Om så blir fallet får han uppdatera övriga styrelsen om VA-frågan
och senaste nytt i fiberfrågan. Eventuellt kan Lidén Datas projektledare närvara och berätta
senaste nytt.
Malin köper in fikabröd. Andreas fixar kaffe, te och saft.
Malin tar med en projektor och Matts tar med en projektorduk.

§9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
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§10. Datum för nästa möte
Nästa möte blir årsmötet den 18 mars kl.19.00 i Länna skolas matsal.
§11. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
……………………………………………..
Malin Elinder

Justeras

……………………………………………….
Andreas Almstedt, ordförande

……………………………………………….
Emil Ekman
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