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Protokoll fört vid styrelsemöte för Länna Byalag, 141125 

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 Emil  

 

§5.  Rapport från arbetsgrupperna 

 

 Kopphagsgruppen 

 

Julmarknad med luciatåg bestämt till söndagen den 7/12.  Fler utställare har efterfrågats.  

 

 Fiberfrågan 

Uppsala stadsnät (IP Only) har nyligen skickat ut ett erbjudande till alla i Länna och utlovar att det 

ska vara på sin plats under hösten 2015. Ett informationsbrev för att bemöta detta har gått ut via 

mail från byalagets fibergrupp. Inga avhopp har skett. Matts menar att Lidén Data sköter ärendet 

mycket professionellt, men att Uppsala kommun hanterar ärendet mycket dåligt och tycks göra allt 

för att krångla till ansökningsförfarandet. Funderingar kring att kontakta media lyftes men det 

beslutades att vi ska avvakta och se vad som händer tills grävsäsongen drar igång.  

 

 Ältsjöstigen 

Matts och hans fru har under föregående helg varit ute 4 timmar med röjsågen och rensat sly och 

tagit ner smågranar längt Ältsjöstigen. Matts ska skriva till Per Eriksson på Upplandsstiftelsen och 

höra sig för angående större röjningsinsatser samt diskutera hur återställandet av de stigar som 

kommunen förstört ska göras. 

 

Nya avtal mellan byalaget och Upplandsstiftelsen är skrivna, Matts tar med det nästa gång för 

undertecknande av ordföranden. 

 

 Skolfrågan /Plan & Bygg 

Malin har varit i kontakt med Marie-Louse Elfström, planarkitekt på kommunen, angående hur det 

går med detaljplanearbetet för Holmens (och UppsalaHems) bostadsområde. Hon svarade 

omgående på mailen. Här följer hennes svar: ”Planarbetet startade upp i våras med ett flertal 

möten. Efter sommaren har jag skrivit klart behovsbedömningen (klarläggande om planen 

innebär betydande miljöpåverkan eller ej) som har skickats på samråd till länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen har ännu inte svarat. Sökanden har lämnat in ansökan om arkeologisk utredning till 

länsstyrelsen.  

För närvarande håller jag på att ta fram inventering/analys för området samt skisser på lämpliga 

lägen för bostäder (dispositionsskiss). När dessa är klara ska jag ha möte med projektgruppen för 

planen (internt) därefter med sökanden (Holmen och Uppsalahem).  På dessa möten ska också 

klarläggas vilka övriga utredningar som behöver tas fram. Möte ska också bokas med 

Trafikverket om vilka åtgärder som krävs vid korsningen Kalle Blanks väg och väg 255 mm.   

Det är mycket svårt att veta tidplan beroende på hur lång tid utredningsarbetet tar. Samråd 

kommer dock inte kunna hållas vid årsskiftet. När det finns en färdig illustrationsplan för området 

är det lämpligt att vi har ett möte (detta kan ske före samrådsmötet).” 

Vidare skriver Marie-Louise i ett annat mail:  

”Det tar olika lång tid att få svar från länsstyrelsen beroende på vad som ska utredas. När det 

gäller behovsbedömningen skickade jag skrivelsen den 15 sept., och det kan ta någon/några 

månader att få svar. På grundkartan finns bekräftade fornlämningar närmast Långsjön. 

Länsstyrelsen vill dock att kommunen gör utredning om fornlämningssituationen i alla planer som 

görs på jungfrulig/obebyggd mark.  

Tidigare i höstas (30 sept.) var jag, Helena Lindblad (skolfastigheter), Christer Eklind 

(lokalförsörjning), Jens Skoglund (lokalförsörjning) och Jill Bergefur (mark och exploatering) på 

platsbesök. Vi kom då överens om en plats för skola/förskola i södra delen av planområdet som är 

lämplig att studera vidare. Tomtplats för skola/förskola kommer att finnas med på kommande 

dispositionsskiss. Jens Skoglund och Helena Lindblad ingår i projektgruppen.” 

Vi konstaterar att det är mycket positivt att Marie-Louise besvarar mail och att en plats för skola 

finns med i planeringsarbetet. 

Malin har som utlovat skickat ut länken till Regionförbundets länsplan där väg 282 till styrelsen.  

 

Andreas har gjort enstaka försök att få tag på Göran Carlén, men ska jobba vidare med att få till 

stånd en diskussion med honom kring vägfrågan. Det föreslogs att Andreas skulle höra sig för om 

Göran ev. skulle kunna komma och medverka på byalagets årsmöte. 

 

§6. Hemsidan 

 

Andreas har pratat med Mats Östlund. Möte skulle bokas in, men Matts har inte kommit tillbaka efter 

Andreas kontakter.  

 

En av de som flyttat in i Lars Blanksvärds hus, David Örtqvist, är tydligen en ”IT-kille” och Andreas 

åtar sig att kontakta honom. 

 

Malin och Andreas lovar att ta tag i hemsidefrågan på allvar eftersom det gått så trögt. 

 

§7. Byalagets förhållningssätt gentemot kommunen 

 

På förekommen anledning diskuteras om det är värt att fortsätta att sträva efter en konstruktiv dialog 

med kommunen, eller om vi tycker oss behöva ta till andra medel (t ex mediakontakt) för att driva 
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våra frågor. I många frågor tycks kommunens tjänstemän och politiker inte alls vilja föra en dialog 

eller ens återkoppla till oss. 

 

Matts föreslår att vi kontaktar Marlene Burwick, kommunstyrelsens nya s-ordförande, och ev. även 

Erik Pelling, för att få till stånd ett möte där vi kan diskutera Länna byalags förhållande till 

kommunen tidigare, nu och i framtiden. Tydligen har socialdemokraterna gått ut och sagt att ett av 

kommunalråden ska ha som särskilt ansvar att bevaka landsbygdsfrågorna.  

 

Andreas påminner om att vi bör läsa anteckningarna från Upplandsbygd. 2.0 som Mimmi Skarelius 

skickat ut via mail, eftersom de berör just kommunens relation till landsbygdsinnevånarna och 

demokratiaspekten. 

 

§8. Övriga frågor 

  

 Skatteproblemet som uppstått har ännu inte helt löst sig. Andreas ska kontakta Skatteverket för att 

försöka lösa situationen utan att det blir någon kostnad för byalaget.  

 Malin har påbörjat ett dokument med kontaktuppgifter till kommunkontakter och andra. Tar med 

på nästa möte. 

 Andreas har kontaktat kommunen angående den bristfälliga belysningen längs gångvägen bakom 

Bruksgatans hållplats. Ärendet har fångats upp och ska utredas av kommunens konsult på 

Bjerkings. 

 Malin ska följa upp sina kontakter kring ansvaret för tippen vid Ältsjön. 

 Kort diskussion om årsmötesförberedelserna. De måste dra igång kring årsskiftet, bl a måste 

valberedningen kontaktas – om det nu blev någon valberedning? Anderas kollar. Inbjudningar till 

årsmötet måste skickas ut senast i februari. Malin lyfter idén om att eventuell dörrknackning 

för ”medlemsraggning” skulle kombineras med information och inbjudan till årsmötet samt ev 

även med raggning av pengar till ny hemsida. 

 

§9. Datum för nästa möte  

Nästa möte kommer att hållas torsdagen 18 december klockan 20.00 i Länna skola. Fokus kommer att 

ligga på årsmötesförberedelser. 

 

§10. Mötets avslutande  

 

Ordförande avslutar mötet.  

 

Vid protokollet:  

 

 

……………………………  

Malin Elinder, sekreterare 

 

 

 

……………………………   ……………………………  

Andreas Almstedt    Emil Ekman 

Ordförande    Justerare 


