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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 151201 

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

§5. Grupprapporter 

Fibergruppen –Grävarbetet fortgår och situationen har sista tiden upplevts som lite onödigt rörig. Bl.a. 
kapades ett 10-tal djupa spår tvärs över asfalteringen i Lärkstaden, vilket skapade risk för fordonsskador 
då både skyltning och provisoriska arrangemang saknades. Martina tar upp frågan generellt i 
fibergruppen och efterlyser tydligare projektledning från Lidén. 

Kopphagengruppen –Julmarknaden kommer att äga rum i Kopphagen söndagen den 6 december mellan 
klockan 15-17. Den rapporterades även att Leader-projektet nominerats och gått till slutomröstningen 
som speciellt väl genomfört projekt. 

Skolgruppen – Malin nämner att skolans Trivselförening har köpt in nya hockeymål. I övrigt är 
situationen på skolan bra, men det skulle behövas mer stöd till den lokala personalen från skolans 
ledning. 

 Plan-och trafikgruppen  

 Kommunens arbete med VA-utbyggnaden verkar gå bra och Skanska ser ut att göra ett bra 
arbete som ansvarig entreprenör. Inkoppling skall ske i vår. 

 Tidplan för utbyggnad av cykelväg skall fastställas vid möte mellan kommunen och Trafikverket 
den 4 december. 

 Thomas åtar sig att stöta på Trafikverket ang. problem med fortkörning vid östra infarten till 
Länna (vid Länna macken) och genom Lännalöt. Det konstateras också att det bara finns ett 
övergångsställe i Länna/Lännalöt-området.  

 Malin kollar status med Susanne Aringskog angående väderskyddet vid busshållplatsen vid Länna 
Bruksgata. 
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Hemsidangruppen – Arbetet med hemsidan är nu klart och den nya hemsidan ligger uppe live.  

Eksundagruppen – Det konstateras att "gruppen" som verkade vara på gång för att fixa fotbollsplanen 
aldrig blev av. 

§6. Fiberkabelfestkommitée 
Styrelsen är generellt positiv till Matts Backs initiativ till en fest och flera av mötesdeltagarna kan tänka 
sig att hjälpa till med specifika arbetsuppgifter i samband med arrangemanget. Dock ser vi behov för att 
festkommitéen drivs med andra krafter. Malin tar på sig att kontakta Matts om hur vi kommer vidare och 
därvid bl.a. tar upp möjligheten att gå ut med ett upprop via hemsidans mail-funktion. 

§7. Brev från Lännabo 
Genomgång av inkomna förslag från Stig Björgården ang. uppsnyggning av markområden: 
 
Hej!  
Här kommer några förslag som jag tror Länna Byalag bäst hanterar. 

Det gäller området från Kopphagen fram till Länna Bruk. 
VA-ledningen är nu klar och sträckningen har planerats till och snyggats upp. 

Det gäller också vägen som nu fått en "ansiktslyftning". 

Det som också behöver åtgärdas, enligt min mening, är området mellan vägen och järnvägen- efter 

Lännaspåret från Kinstavägen fram till Bruksgatan. Sly, buskage och en del gamla träd skymmer under 

bl.a. vegetationsperioden så området är inte särskilt tilltalande i nuläget. Vem som är ägare till marken 

efter järnvägen vet jag inte. 

Det viktiga är att påtala och föra fram budskapet till rätt "adress", att insatser behöver göras. 

Respons tror jag visar sig bäst om Byalaget tar initiativet i frågan om uppröjning efter järnvägsvallen. 

Så till en mycket större fråga. Det gäller ån mellan Lötsjön som sträcker sig på sidan intill  Kopphagen 

och vidare genom bruksområdet ner till Långsjön. Den behöver restaureras. 

Ha det! 

Mvh 

Stig Björgården 

 
Styrelsen ser det som en viktig uppgift för byalaget att övervaka denna typ av frågor i samband med 
framtida exploatering och utveckling av de allmänna områdena i byn. När det gäller att driva mindre 
akuta frågor fristående från pågående planeringsprocesser och liknande, var det ingen i styrelsen som 
ansåg sig kunna lägga nödvändig tid på detta, utan styrelsen ser helst att förslagsställare själva driver 
denna typ av initiativ inom ramen för byalagets verksamhet. Thomas tog på sig att kontakta Stig och 
föreslå att han bl.a. tar reda på markägarförhållanden för det berörda området kring järnvägsbanvallen. 
 
§8. Länna byalag 2016 
Tidpunkt för årsmöte fastställs preliminärt till tors. 17 mars 2016, kl. 19:00 i Länna skola. 
Styrelsen fungerar som valberedning och en första sondering påbörjades beträffande tänkbara 
kandidater till styrelsen. Emelie har begärt utträde, då hon flyttar till Uppsala. Susanne ställer upp som 
kassör efter Malin, som kan tänka sig att ta en suppleant-plats i den nya styrelsen. Andreas ställer upp 
för omval som föreningsordförande. Martina och Magnus är villiga att gå in i styrelsen. 
Andreas kontaktar Gustav Fredriksson angående intresse för styrelsearbete. 
 
§9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
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§10. Datum för nästa möte  
Nästa möte blir tis. 12 januari kl.20.00 i Länna skola. 
Mötet därefter avhålles tis. 16 februari kl.20.00 i Länna skola. 
 
§11. Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………….. 
Thomas Lugnet 
 
 
Justeras 
 
 
 
………………………………………………. 
Andreas Almstedt, ordförande 
 
 
 
       
………………………………………………. 
Malin Elinder 
 
 
 
 
 


