Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 150518
Plats: Länna skolas matsal
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Emil Ekman (kassör), Malin Elinder (sekreterare), Dragan Djordjevic (led) och Thomas Lugnet
(led.), Emilie Tingström (suppl.), Magnus Thibblin (gäst)
§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 Dragan.
§5. Grupprapporter
Ordföranden berättar kortfattat för Dragan om de olika grupperna och hur byalaget är uppbyggt med
arbetsgrupper under en styrelse.
Kopphagengruppen – Inget att rapportera annat än att det är Barnens marknad kl. 11-14
söndagen den 31/5, förberedelsemöte inför midsommar 1/6 kl 19.00 och traditionsenligt
midsommarfirande den 19/6.
Fibergruppen – Matts Back rapporterade via Malin att 80 hushåll nu har skickat in anmälan. Ett
fyrtiotal som anmält sig har ännu inte skickat in avtalen, en hel del av dessa bor i Löt enligt Matts
som ber Lötborna att påminna sina grannar. Magnus efterfråfar en bekräftelse på att inskickade
avtal kommit fram. Han har skickat in avtalet men inte fått någon bekräftelse. Malin åtar sig att
kontakta Matts och påtala detta önskemål.
Skolgruppen – Malin har varit i kontakt med Kristian Stjerndorf på lokalplaneringskontoret och
fått besked om att planen för nybyggnation/renovering av Länna skola kvarstår och att
tidsplanen nu är ht 2019/ht 2021. (Se kommunens handling i frågan för lite mer detaljer kring
planen
för
Länna
skola:
https://www.uppsala.se/contentassets/8c1138ae79a544ae99a0cb8ac57b574a/ks-arende-8komplettering-av-planen-for-strategisk-forsorjning-av-pedagogiska-lokaler.pdf)
Plan-och trafikgruppen – I denna grupp finns inte någon ”samordnare” nu när Matts lämnat
styrelsen. Malin och Andreas har drivit vissa frågor (cykelväg, sanering av deponi etc) sporadiskt
och har en del kontakter på kommunen. Thomas är villig att gå in som gruppsamordnare.
Magnus är intresserad av frågorna och är gärna med som resursperson, dvs engagerar sig i
enstaka separata frågor. Han erbjuder sig att kontakta kommunen för att bringa klarhet i vem
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som har ansvar för vägen och hur vi skulle kunna bedriva ”lobbyingverksamhet” på bästa sätt.
Malin och Andreas skickar sina kontakter till Thomas och Magnus så att de kan börja nysta i
frågorna. Styrelsen enas om att det är positivt om Lännabor ligger på kommunen i frågor som
berör dem, men att byalaget försöker agera samordnat. Frågor som lyfts och skulle kunna drivas
av plan- och trafikgruppen upp är att ifrågasätta hastighetsbegränsningen i östra delen av Löt
(där det är 70km/h trots utfarter), önskan om farthinder eller fartkamera i Löt och vid macken
etc.
§6. Förfrågan om start av en ny intressegrupp,”Eksundagruppen”
Byalaget har blivit kontaktad av Lännabon Christoffer Howard med en förfrågan om byalaget kan tänka
sig att stå bakom en intressegrupp med föräldrar som vill återställa Eksunda till en spelbar fotbollsplan.
Holmen har accepterat att skriva ett upplåtelseavtal, men det måste ske med en förening som motpart.
Styrelsel ställer sig i mycket positiv till initiativet, men poängterar att allt arbete och finansiering ska ske
inom intressegruppen. Vill de t ex söka pengar från kommunen får de gärna göra det, men måste göra
det själva. Eftersom målsättningen och långsiktigheten med gruppens arbete är lite oklar får Andreas i
uppdrag att bjuda in Christoffer till nästa styrelsemöte för en kort presentation av sina planer.

§7. Hemsidan – en ny grupp har bildats!
Efter årsmötet skickade Malin ut en förfrågan om det fanns några Lännabor med intresse att hjälpa till
att få igång en ny hemsida. Ett första möte med de som var intresserade hölls hemma hos Malin den 4
maj (se anteckningar i AIpendix i) och arbetet har dragit igång. Nästa hemsidemöte blir torsdagen den 4
juni klockan 20.00 hemma hos Malin. Styrelsen har inga invändningar mot att logotypen förnyas i
samband med att hemsidan designas om. Hemsidegruppen får lägga fram förslag till styrelsen.
Kostnaden för hemsidan diskuteras, men den kommer att vara i princip samma som tidigare eftersom
uppbyggnaden blir gratis och det blir samma webhotell som tidigare (One.com). Dragan föreslår att
byalaget ska ha reklam på hemsidan för att dra in pengar så att sidan i alla fall går runt. Styrelsen ställer
sig i positiv till detta och Malin får i uppdrag att föreslå det på nästa hemsidemöte och höra vad
hemsidegruppen har för tankar om detta. Sannolikt finns det en rad företag/intressenter som kan vara
intresserade av att ha en liten banner på sidan (Lännakatten, Länna Bruks restaurang, Upplandstiftelsen,
Länna Livs mfl.)
§8. Utdelning av medlemsavgiftslappar
Det är dax att dela ut lappar med inbetalningskort för medlemsavgifterna till byalaget. Malin har skrivit
ett förslag. Thomas åtar sig att tryck 370 exemplar av lapparna (svartvitt) så att de kan hämtas på tisdag
(19/5) kväll. Utdelningen sker enligt nedanstående lista och var och en hämtar sina lappar hos Thomas
på Lärkträdsvägen 25:
Lärkstan och Lännagård
Bruksgatan + v282 (från åkern till skolan)
Löt och Myskdalen
MalmJerkers, Bibacken,
Tysktorp, Byttbol, Marma
Kinsta

Thomas
Emil
Malin
Andreas
Malin
Emilie

75
70
70
100
15
40
370
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§9. Brev från Lännabybo
Ett brev från en sommarboende i Länna har inkommit med önskemål om att Länna byalag ska försöka
påverka så att de nya bostadsområdena i Länna utformas i gammal skelskiftes/bruksstil. Styrelsen är enig
om att detta ligger utanför byalagets prioriteringsområde och befogenhet eftersom det sannolikt finns
lika många åsikter om hur hus och bebyggelse ska se ut som det finns Lännabor. Andreas åtar sig att
skriva ett svar.
§10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§11. Datum för nästa möte
Nästa möte blir den 10 juni kl.19.00 i Länna skolas matsal.
§12. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………..
Malin Elinder

Justeras

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

……………………………………………….
Dragan Djordjevic
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