Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 150903
Plats: Länna skolas matsal
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt (sekreterare)
Ledamöter: Emil Ekman (led), Malin Elinder (kassör)
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Andreas utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordförande justera mötesprotokollet utsågs Emil.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen – Swingkatten genomfördes den 29/8 med bra resultat, den totala summan
blev 6492 kr.
Fibergruppen – Matts Back har mailat ut de senaste nyheterna. Etapp 1, omfattar Lärkstan och
Kålbo, håller på att slutföras och Etapp 2, omfattar Almungevägen, Kalle Blanks väg, Bruksgatan,
Eksundavägen, Malm Jerkers väg, Bibacksvägen och Bibacken, ska påbörjas direkt efter att Etapp
1 avslutats. Etapp 3 och 4 kommer genomföras under våren 2016.
Skolgruppen – Allt rullar på bra.
Plan-och trafikgruppen Malin var innan sommaren (1 Juli 2015) på möte med Kommunen och
träffade Mimmi Skarelius, landsbygdsstrateg, och Stadsträdgårdsmästaren Ingemar Carlsson för
diskussion om Gång- och Cykelbana ut till Länna. Uppsala kommun hade innan mötet beslutat
om en GC-bana från Uppsala till Fjällnora som skulle vara färdigplanerad dec. 2015. Men tack
vare tidigare diskussion med bla Erik Pelling, kommunalråd, och tidigare nämnd Mimmi
Skarelius, fick byalaget besked om att planeringen nu även kommer att innefatta GC-bana till
Länna. Planeringen förväntas vara klar under första delen av 2016 och byggnation förväntas ske
inom 1-2 år.
Malin har även genom Mimmi fått frågan från FTI, FÖRPACKNINGS- OCH
TIDNINGSINSAMLINGEN, om var en återvinningsstation i Länna skulle kunna placeras, detta
kommer mailas ut till alla medlemmar för att få förslag.
Malin har tagit upp en gammal fråga med kommunen gällande busskur på Bruksgatan.
Kommunen svarade att ”resandeantalet på denna hållplats är för lågt för att motivera ett
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väderskydd” (busskur).Malin ska kontakta Pia Boström och höra om det var vid denna hållplats
hon för länge sedan fått ”löfte” om en hållplats.
Eksundagruppen – Andreas tar kontakt med Christoffer Howard om hur sommaren varit.

Hemsidangruppen – Senaste (3e) mötet hölls den 27/8. Arbetet fortgår och en beta-version av
hemsidan finns redan. Denna arbetar gruppen med fram till lanseringen som är planerad till
Julmarknaden i december. Nästa möte kommer att hållas den 27/9 kl 20.00 hemma hos Malin. Den som
är intresserad av att vara med på mötet är varmt välkommen.. Hemsidegruppen har föreslagit att bilder
på styrelsen läggs ut på sidan. Detta får diskuteras på nästa möte då fler styrelseledamöter
förhoppningsvis är närvarande.
§6. Övriga frågor
Till nästa möte kommer Susanne Aringskog att bli inbjuden. Susanne är till nästa år intresserad av en
plats i styrelsen och kan tänka sig ta uppgiften som kassör.
§7. Datum för nästa möte
Nästa möte blir den 20 oktober kl.20.00 i Länna skolas matsal.
§8. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………..
Andreas Almstedt

Justeras

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

……………………………………………….
Emil Ekman
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