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Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 
Plats: Länna Skola 
 
Närvarande: ca 50 personer 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Andreas Almstedt öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 
 
§2 Mötets stadgeenliga utlysande 

Enligt stadgarna ska tid och plats för årsmötet kungöras senast en månad innan 
mötet. Flygblad med tid och plats delades ut i februari till samtliga hushåll i Länna. 
 
Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenlig utlyst. 

 
§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§4 Val av mötesfunktionärer 

Årsmötet beslutade utse Andreas Almstedt till mötesordförande, Malin Elinder till 
mötessekreterare samt Thomas Lugnet och Matts Back till protokolls-justerare, tillika 
rösträknare. 

 
§5 Behandling av verksamhetsberättelse inklusive rapport från arbetsgrupper 

Denna punkt började med att Arbetsgrupperna rapporterade. Matts back, 
samordnare för Fibergruppen, inledde med att summera 2014 som ett besvikelsens 
år, då fiberprojektet fördröjts kraftigt till följd av Uppsala kommuns långsamma 
handläggning av bl a grävtillstånden. Han fortsatte med att säga att dessa tillstånd nu 
erhållits och 2015 ser ut att bli desto positivare år. Därefter överlämnade han ordet 
till de inbjudna representanterna för Lidén Data; VD Mikael Lidén och projektledare 
Tobias Berggren. Under ca 40 minuter berättade Mikael och Tobias om planerna för 
året och besvarade en lång rad frågor från årsmötesdeltagarna. I slutet av 
frågesessionen lovade Matts att maila ut 1) en specifikation för Lidén Datas 
kanalutbud och abonnemangspriser, 2) en preliminär grävplanskarta samt 3) 
specifikationsuppgifter på den ”fasadbox” som kommer att monteras på de hus som 
ska dra in fiber. Dessa dokument skickas till de Lännabor som anmält intresse för 
fiber och är med på den mailinglistan. 

 
Efter Fibergruppens genomgång berättade Malin Elinder och Matts om senaste nytt 
från Plan-och Bygggruppen: Malin berättade att flera års påstötningar mot 
kommunen gällande sanering av deponin vid Ältsjöns östra ände äntligen ser ut att 
ha givit resultat. Miljöinspektör Camilla Ek på Miljöförvaltningen i Uppsala kommun 
meddelade i ett mail att ”[...] driftssidan hos stadsbyggnadsförvaltningen kommer att 
genomföra uppstädningen av deponin” och att Camilla kommer att övervaka att så 
sker.  
 
Därefter sammanfattade Malin läget kring Holmen och Uppsala Hems planer på att 
bygga ~100 respektive ~40 nya bostäder i centrala Länna (mittemot Länna 
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vårdcentral på Uppsala Hems nuvarande mark samt på Holmens skogsmark norrut 
längs med Kalle Blanks väg). Enligt Uppsala kommun och planarkitekt Marie-Louise 
Elfström befinner sig planarbetet för närvarande i en utrednings- och skissfas. 
Utredningar för trafik, markvatten- och dagvatten, naturvärden, åtgärder inom 
deponiområde och fornlämingsbild ska tas fram. När ett utbyggnadsförslag baserat 
på den insamlade informationen är klart kommmer planhandlingar att jobbas fram 
och skickas ut på samråd. Någon tidsangivelse för detta har inte lämnats, men 
sannolikt blir det under hösten 2015. Plan- och Byggruppen kommer att fortsätta 
hålla tät kontakt med kommunen kring denna fråga för att försöka vara med och 
påverka så att utbyggnaden sker på ett så positivt sätt som möjligt för redan boende i 
Länna.  
 
Malin berättade vidare att byalagets styrelse i sina kontakter med Uppsala kommun  
(Erik Pelling, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor) 
påtalat önskemålet om en cykelväg från Länna till Uppsala, och hört sig för kring 
planerna att utnyttja servicevägarna som byggts i samband med VA-dragningen. Efter 
att bl a bilder på vägarna skickats till Erik Pelling tog denne kontakt med Uppsala 
Vatten och hade sedan ett möte med Holmen Skog den 16/3 då det enligt 
mailuppgift till Malin bestämts att ”Ingemar Carlsson på enheten för anläggning 
kommer att se över möjligheten att kunna anlägga en cykelväg i servicevägen”. 
 
Matts Back berättade att han varit i kontakt med Elin Jansson på Uppsala Vatten som 
är projekledare för arbetet med att dra nytt vatten och avlopp till Länna. Enligt henne 
så är centrala Länna ett verksamhetsområde och det är dit som Uppsala Vatten fått i 
Uppdrag av kommunen att dra ledningarna. Vad som sker längs vägen (t ex. vad 
gäller anslutningar av fastigheter i Lännalöt) har Uppsala Vatten egentligen inget 
intresse av. Verksamhetsområdet kan dock utökas och Matts påpekar att det kan 
vara läge för boende i Lännalöt som är intresserade av att koppla in sig på det 
kommunala nätet att (gå ihop ?) försöka få kommunen att utöka 
verksamhetsområdet till att även innefatta Lännalöt.  
 
Malin berättade att förskole- och skolgruppen hållit en låg profil under året men att 
hon som gruppens samordnare håller kontakt med kommunen, främst för att bevaka 
att planering för en ny (alt. renoverad) skola sker på ett bra sätt.  
 
Efter arbetsgruppernas rapportering var det fikapaus och drygt hälften av 
mötesdeltagarna lämnade mötet. Efter pausen gick ordföranden kortattat igenom 
övriga delar av verksamhetsberättelsen. 
 
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till 
handlingarna. 

 
§6 Behandling av result- och balansträkning 

Andreas Almstedt redogjorde för  resultat- och balansräkning. 
 
Årsmötet beslutade godkänna resultat- och balansräkning och lägga dem till 
handlingarna. 
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§7 Behandling av revisionsberättelse 
Revisorerna Thomas Nilsson och Sture Larsson var inte närvarande vid mötet men 
ordföranden visade deras revisionsberättelse läste att revisorerna ”funnit att allt är 
fört med god ordning och reda och föreslår att årsmötet fastställer balansräkningen 
och beviljar styrelsen full och tacksam asvarsfrihet.”. 

 
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 
 
§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Andreas Almstedt redogjorde kortfattat för förslag till verksamhetsplan och budget. 
Planen behandlade huvudsakligen de fyra rubrikerna Planarbetet, Fiberprojektet, Ny 
attraktiv hemsida samt Fortsatt utveckling av Kopphagen. I budgeten ingick insamling 
av medel för bekostande av att en webbyrå sätter upp en ny hemsida, samt lika stora 
utgifter för detta, så om det görs på annat sätt påverkar inte budgeten i övrigt.  
 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och budgeten. 

 
§10 Fastställande av medlemsavgift 

Styrelsen föreslog höjd medlemsavgift till 50 kr för enskilt medlemskap (tidigare 30 
kr) och 100 kronor för familjemedlemskap (tidigare 60 kr), med motiveringen att 
medlemsavgiften legat på samma nivå ända sedan föreningen bildats och att en 
förbättrad hemsida sannolikt kommer att resultera i högre kostnader under 2015.  
 
Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag. 

 
§11 Behandling av motioner och styrelsens förslag 

Inga motioner från medlemmar hade inkommit.  
 
Andreas Almstedt och Malin Elinder berättade om styrelsens tankar kring behovet av 
en ny och attraktivare hemsida för att möjliggöra Länna byalags två huvuduppgifter 
enligt föreningens stadgar 1) ”... att tillvarata föreningsmedlemmarnas kraft att skapa 
ett trivsamt Länna genom att stimulera personer att påbörja olika slags aktiviteter i 
Länna” samt 2) ”... att fungera som mottagare av information från kommunen och 
andra organisationer samt sprida denna information till boende i Länna”.   
 
Under året har styrelsen varit i kontakt med ett flertal olika Web-byråer och 
offerterna har som bäst legat på 10 000 kr. Årsmötesdeltagarna lyfte ett antal idéer 
kring hur hemsidan skulle kunna göras billigare, alltifrån att kontakta ett IT-
gymnasium till att låta någon händig medlem hjälpa till. Styrelsen tycker att alla idéer 
som leder till att en robust och attraktiv hemsida kan komma på plats är bra – så läge 
det inte innebär att styrelsen själv måste göra hemsidan eller lägga ner ett stort 
arbete på att projektleda arbetet. En idé som lyftes från styrelsens sida var även att 
höra sig för om Uppsala kommun skulle kunna tänka sig att sätta sin IT-avdelning på 
att göra en mall för hemsidor som skulle kunna användas av föreningar och byalag 
ute i kommunen. Detta borde kunna vara i kommunens intresse eftersom de lägger 
mycket tid och energi på att försöka nå ut till kommunmedborgarna.  
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Årsmötet tyckte att det var prioriterat att under 2015 jobba för att få en ny hemsida 
på plats.  
 
Andreas och Malin presenterade även ett förslag om att i form av ett pilotprojekt 
samverka med Uppsala kommun kring upprättandet av en lokal utvecklingsplan. 
Organisationen Hela Sverige ska Leva skulle kunna vara projektledande i detta 
arbete.  
 
Årsmötet ansåg att arbetet med en utvecklingsplan inte var prioriterat under 2015. 
Det var viktigare att få igång en välfungerande hemsida där information kan spridas 
och medlemmarnas intressen sedan lätt kan fångas upp, samt att fortsätta bevaka 
och driva de frågor som byalaget redan driver med kommunen (plan- och byggfrågor, 
fiber etc). 

 
§ 12 Val av styrelse 

a) Ordförande på 1 år: 
Årsmötet valde Andreas Almstedt till ordförande på 1 år. 
 

b) Fyra styrelseledamöter på 2 år: 
Årsmötet valde Thomas Lugnet, Emil Ekman, Malin Elinder och Dragan Djordjevic till 
ledamöter på 1 år. 
 

c) Styrelsesuppleanter på 2 år: 
Emilie Tingström sitter kvar ett år till som styrelsesuppleant. Två vakanta 
suppleantplatser utlystes på årsmötet, men ingen av de närvarande ville säga ja 
direkt. Styrelsen välkomnade intresserade Lännabor till styrelsemötena. 
 

§  Val av revisorer och revisorssuppleant 
a) Två revisorer på 1 år: 

Årsmötet valde Sture Larssson och och Björn Moberg till revisorer på 1 år. 
 

b) En revisorssuppleant på 1 år: 
Årsmötet valde Mikael Sjödin till revisorsuppleant på 1 år. 

 
§13 Val av valberedning 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fungera som valberedning under 2015 
 
§14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor  
 

§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande Andreas Almstedt tackade medlemmarna för visat intresse och 
förklarade 2015 års årsmöte för avslutat 

 
Vid protokollet 
 
……………………………………… 
Malin Elinder 
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Justeras 
 
 
……………………………………............                            …………………………..................... 
Andreas Almstedt  Matts Back 
  
Ordförande  Protokollsjusterare
  
 
 
 
…………………………………………….. 

 
Thomas Lugnet 
Protokollsjusterare 
 


