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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 160815 

Plats: Kopphagen 
 
Närvarande:  
Ordförande: Andreas Almstedt 
Ledamöter: Susanne Aringskog (Kassör), Magnus Thibblin (led), 
Roger Larsson (kopphagsgruppen), Pia Boström (kopphagsgruppen), Marianne 
Nilsson(kopphagsgruppen), Thomas Romppala (kopphagsgruppen) 
 
§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 ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Susanne Aringskog och Magnus Thibblin.  

§5. Grupprapporter 

Kopphagengruppen 

Fredagen den 26/8 och söndagen den 28/8 blir det bra drag i Kophagen; 

 Caverion 26/8 

Inför Caverions företagsfest är det mesta ordnat. Nyckel hämtas från Malin eller från Andreas. 
Viss städning skall genomföras innan fredag. 

 Swingkatten 28/8 

Kopphagsgruppen gick igenom det evenemanget innan styrelsemötet påbörjades. Allting går på 
rutin. 

Lars Blanksvärd skall kontaktas för hjälp med att söka ”Utvecklingscheckar” från LEADER för att få pengar 
till golvet. 

http://www.upplandsbygd.se/sok-utvecklingscheck/ 

 

 

 

 

http://www.upplandsbygd.se/sok-utvecklingscheck/
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Fibergruppen  

Fiberfesten fortsattes att planeras. Evenemanget kommer äga rum nere på Länna Bruks restaurang den 
27/8. Utdelning av inbjuda har blivit lite försenad men skall ut nu i dagarna, Pia har Bibacken, Susanne 
har Bruksgatan, Marianne har Lärkstaden och Andreas & Magnus delar på Löt.  
OSA är satt till den 22/8 och ett min-antal på 50-60 personer är begärt från Nikos på Länna Bruk, Matts 
Backs band kommer att spela vilket som.  
Vinlotteri kommer att arrangeras ihop med Länna Bruks restaurang och Byalaget, Thomas R kommer 
sälja lotter. Malin kommer även att sälja plankor till golvet men även illustrera hur långt kvar vi har för 
att nå vårt dansgolv. Byalaget kommer även att ställa upp med att plocka disk under kvällen, focus ligger 
på att plocka av tallrikar innan kaffet om inget annat sägs. 17.30 skulle vara en bra tid att vara nere på 
restaurangen för att få vidare instruktioner mm. 

Förslag från Nikos är att ha ett kort möte på onsdag den 24/8 nere på restaurangen för att gå igenom de 
sista detaljerna. Vi kan maila om tider för detta. 

Skolgruppen 

Inget att rapportera 
 
Plan-och trafikgruppen (Bygg-)  

Inget att rapportera förutom att en notis i UNT har skrivits angående olyckor som äger rum längs med 
väg 282. 
 
Hemsidangruppen 

Andreas har efter kontakt med Sture Larsson fått till svar att projektet för att söka pengar till 
promenadstråken är tvunget att läggas ned pga. av svikande hälsa hos Sture. Detta respekteras och 
kommer att fortsätta i en enklare form, en karta över Länna med enkla promenadstråk skall upp. 
 
§6. Övriga frågor 
 
§7. Datum för nästa möte  
Nästa möte blir 24/8 på Bruket inför Fiberfesten. Styrelsen kommer att kallas senare.  
 
 
§8. Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………….. 
Andreas Almstedt 
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Justeras 
 
 
 
………………………………………………. 
Andreas Almstedt, ordförande 
 
 
 
       
……………………………………………….   ………………………………………………. 
        
Susanne Aringskog    Magnus Thibblin 
 
 
 
 
 


