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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 151020 

Plats: Länna skolas matsal 
 
Närvarande:  
Ordförande: Andreas Almstedt (sekreterare) 
Ledamöter: Emil Ekman (led), Thomas Lugnet (led), Malin Elinder (kassör) 
Gäster: Matts Back, Susanne Aringskog och Martina Olofsson 
Hang around: Magnus Thibblin 
 
§1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna. Kort presentation av alla mötesdeltagare. 
 
§2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§3. Mötessekreterare  
Malin utsågs till mötessekreterare.  
 
§4. Protokollsjusterare  
Att jämte ordförande justera mötesprotokollet utsågs Thomas.  

§5. Grupprapporter 

Fibergruppen – Matts Back är på besök och berättar att etapp 1 och 2 blir klara före årsskiftet och att 
planen är att fibern i dessa områden ska ”tändas upp” i jan./feb. Grävarbetet som pågår genom löt är ett 
samarbete mellan IP only och Lidén Data för matning av kabel. Det praktiska problem som varit kring 
grävningen i Myskalen är löst i och med detta samarbete. Under våren 2016 kommer Länna, Löt och 
Myskdalen att vara anslutna. Detta har åstadkommits utan en enda statlig krona utöver Leaderchecken 
på 20 000 kr. Matts tycker det är värt att firas och föreslår en fiberfest i vår, med grillkäk och 
underhållning, inspirerad av den Trädgårdsfest som Bomans hotell i Trosa anordnar varje sommar. Matts 
har varit i kontakt med Nickos på Länna restaurang, och han var postitiv. Matts ser två olika alternativ; 
att ha ”festnavet” på restaurangen, eller i Kopphagen. Matts kan fixa musikunderhållning och scen. Han 
behöver dock hjälp med övrigt organiserande och lämnar styrelsen med en förfrågan kring detta. Om 
styrelsen gillar idén och kan få ihop en festkommitté så får den gruppen kontakta Matts och ge honom 
klartecken.  

Kopphagengruppen – Malin läser upp Pers anteckningar från gruppens senaste möte. Kortfattat: 
Julmarknaden kommer att äga rum i Kopphagen söndagen den 6 december mellan klockan 15-17. 
Gruppen funderar över hur de ska kunna få finansiering till dansbanegolvet. En kostnadskalkyl ska göras 
av Roger och Thomas så att den är redo när det kan bli aktuellt att söka bidrag.  

Skolgruppen – Inget annat nytt än att Malin meddelar att det finn statliga pengar som skolorna kan söka 
för upprustning av skolgårdar och att Länna skolas lärare och ledning blivit uppmärksammade om detta. 
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Plan-och trafikgruppen  

 Malin påminner om att Uppsala kommun skickat ut en propå till byalaget gällande den nu 
pågående översynen kring hastighetsbegränsningar i kommunens tätorter. Invånarna uppmanas 
att gå in och lämna kommentarer på webben. Thomas åtar sig att gå in och kolla vilka 
hastigheter som egentligen föreslagits i Länna och Löt (det rådde lite olika uppfattningar om det) 
och skriver ihop ett yttrande från byalaget kring trafiksituationen längs v 282 i Länna och Löt och 
påtalar att det bör vara högst 50 km/h i hela Löt, bl a eftersom det är många barn som måste 
korsa vägen för att ta sig till skolbussen. Övergångsställ saknas.  

 Malin åtar sig att kontakta Holmen och kommunen för att få en statusuppdatering kring 
detaljplaneringen i Länna.  

 Malin åtar sig att skicka kontaktuppgifter till Susanne så att hon kan kontakta kommunen 
angående väderskyddet vid Länna Bruksgata. 
 

Hemsidangruppen – Gruppen höll nyligen sitt femte möte. Hemsidan finns för granskning på 
beta.lannabyalag. se. Malin och Martina uppmanar styrelsen att gräva fram bilder från Länna, 
Kopphagenfester och annat som kan vara av intresse för hemsidan.  
 
En funktion där man kan anmäla sig till byalagets e-postlista föreslås. För närvarande haltar 
registreringen av nya medlemmars mailadresser.   

Eksundagruppen – Det råder fortsatt osäkerhet kring denna grupps existens och huruvida det finns ett 
arrendeavtal mellan Holmen och Byalaget (via Christoffer Howard). Andreas åtar sig att kolla upp detta 
en gång för alla. 

§6. Övriga frågor 

 Matts upplyser om att en vägförening för boende i Bibacken är under bildande. Dialogen med 
kommunen är bra, men det ryktas att kommunen kommer att stå för vägskötseln i de nya 
områdena som Holmen och Uppsala Hem projekterar. Om så är fallet ska byalaget trycka på i 
frågan om att även Lärkstan och Bibacken ska slippa vägföreningar.  

 Malin meddelar att ett antal (4) förslag på lokalisering av återvinningsanläggningar kom in efter 
mailförfrågan och att dessa förslag förmedlats vidare till kommunen. 

 Thomas lyfter idén om att skapa en matrikel över alla Lännabor och deras adresser så att 
byalaget kan ha koll på vilka som är medlemmar och inte och göra riktade 
medlemsvärvningsinsatser. Malin ”klagar” i detta sammanhang över det nuvarande systemet 
kring registrering av medlemsinbetalningar som hon upplever som onödigt krångligt. Susanne får 
i uppdrag att kolla med Swedbank vad det finns för ev. lösningar för detta. Malin åtar sig att göra 
en snabbkoll vad Personuppgiftslagen (PUL) säger om föreningars medlemsregister så att vi inte 
börjar jobba med något som visar sig olagligt.  

 Boende i Löt har organiserat sig för att kunna koppla på den nya VA-ledningen. Det pågår en 
diskussion kring att bilda en samfällighet. Intresset är stort men frågorna är hur det ska göras, 
när det kan bli aktuellt och till vilken kostnad.  

 Ingen deltog i kommunens landsbygdsforum den 6/10. Malin uppmuntrar till engagemang för 
den som vill, Uppsala kommun har höga ambitioner när det gäller landsbygdsarbetet. 

 
§7. Datum för nästa möte  
Nästa möte blir den 1 december kl.20.00. Andreas återkommer om plats. 
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§8. Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………….. 
Malin Elinder 
 
 
Justeras 
 
 
 
………………………………………………. 
Andreas Almstedt, ordförande 
 
 
 
       
………………………………………………. 
Thomas Lugnet 
 
 
 
 
 


