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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 161026 

Plats: Länna skolas matsal 

 
Närvarande: 
Ordförande: Andreas Almstedt 

Ledamöter: Thomas Lugnet, Magnus Thibblin 

Kassör: Susanne Aringskog 

Suppleanter: Emil Ekman 

Inbjudna gäster: Marianne Nilsson 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 

 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§3. Mötessekreterare  
Magnus Thibblin utsågs till mötessekreterare. 

 

§4. Protokollsjusterare  
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Emil Ekman. 

§5. Grupprapporter 

Kopphagengruppen  
Julmarknad 

Samling 2:a advent kl 13:30. 

Flera måste engagera sig då det är en hel del som måste göras, bemanning av kiosk och lotteri (minst 

4pers) vilka? 

Kontakta utställare från tidigare år, vi är sent ute. Vilka har ställt ut tidigare? Andreas ska kolla med 

Malin. Några alternativ nämndes: Bibackens Honung, Ing-Marie Skogehall, Helene Mattson och Svenska 

kyrkan.  

 

De som har kontakt med utställarna ska informera dem om att de måste ta med egna bord. Kostnad för 

ett bord är 100kr alt att utställaren skänker en sak till lotteriet. 

 

Många frågetecken kring arrangemanget: 

Vem fixar bakgrundsmusik? 

Vem fixar marschaller? Thomas R har gjort det tidigare år, måste bekräftas att han gör det i år igen. 

Vem fixar lucia tåg? Andreas kollar med Malin om hon vill göra det. 

Vem står för inhandling av lussekatter mm? 

Vem fixar eldkorgar? Greger har gjort det tidigare år, måste bekräftas att han gör det i år igen. 

 

Mycket som är oklart inför Julmarknaden och vi beslutar att ett extra möte ska hållas 2016-11-14 med 

fokus på Julmarknad så att vi är säkra på att allt är fixat. 
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Utvecklingscheckar 

Byalaget har fått in Information av Lars Blanksvärd att möte kommer hållas för Uppsala kommun Onsdag 

2:a november plats Stationsgatan 12, matsalen kl 18:00-20:00. 

Ingen närvarande på styrelsemötet var intresserad att dra i detta så vi lägger ned arbetet med att ansöka 

om checkar och försöker samla ihop pengar på annat. 

 

Swingkatten 

Swingkatten har hört av sig till byalaget angående förfrågan (vi skickat till dem) om de vill sponsra bygget 

av nytt dansbanegolv med 20000kr mot gratis nyttjande av banan 2ggr per år under en tidsperiod av 5år. 

De kommer troligtvis att besluta om detta på deras nästa styrelsemöte som äger rum i november. Vi 

inväntar deras beslut. 

 

Golv, resultat? 

Susanne redovisar hur det har gått från olika insamlingar/event. Under midsommar fick vi in 19600kr och 

från lotteri vid fiberfest 8900kr. Totalt (från midsommar, Swingkatten, sponsor, vinlotteri, Caverion och 

fiberfest) har vi fått in 48000kr. Jätte bra, nu har vi kommit en bra bit på vägen mot ett nytt fint dansgolv 

till Koppgagen! 

 

Fibergruppen 
Fiberfesten har varit och uppslutningen blev god tillslut. Resultat efter vinlotteri och fest blev 8900kr. 

 

Skolgruppen 
Inget nytt. 

 

Bygg- och trafikgruppen 
Byalaget har fått information av Mimmi att arbetet med ”åtgärdsvalsstudien” gällande cykelväg från 

Uppsala precis har dragit igång. Det innebär att de på allvar börjat se över på vilka alternativa sätt de kan 

göra en cykelbana från Uppsala ut till Fjällnora och Länna. 

 

En fråga kom upp hur det går med byggplanerna/vägplanerna? Andreas ska kolla med Malin om hon vet 

något alternativt maila kommunen/trafikverket för mera information. 

 

Thomas fick uppgiften att kontakta trafikverket gällande hastigheter genom Löt och Länna! Rådande 

hastighetsbegränsning hålls sällan av förbipasserande bilar/lastbilar. Finns det något man kan göra, 

hastighetskamera etc? Andreas kollar med Malin vem/vilka hon varit i kontakt med tidigare och 

förmedlar kontakten till Thomas. 

 

Hemsidegruppen 
Arbetet med att ta fram en karta med vandringsleder i och runtomkring Länna har avstannat då Sture (av 

personliga skäl) fick avbryta. Finns det något material i dagsläget vi kan använda oss av? Samtliga tar 

med sig frågan tillnästkommande möte! 

 

§7. Övriga frågor 
Andreas har blivit kontaktad av Kim Smith från Blue-Note. De erbjuder någon typ av validering av 

hemsidor för att öka/förbättra dem. Vi beslutar att vi inte är intresserade av något sådant. 
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En förfrågan har inkommit till Lännabyalag ”Andrew Butler är en bekant till mig som jobbar som lärare på 

SLU (landskapsarkitekt) och han har studenter som gör ett projekt kring väg 282 och vill komma i kontakt 

med några i Byalaget som kan uttrycka sina (personliga) tankar och åsikter om vägen. Vilka kan och vill 

ställa upp för en (informell) intervju? Jag ger Andrew kontaktuppgifterna så hör han av sig”.  

Hur många behövs, var kommer intervjun att äga rum och hur lång tid tar intervjun blev följdfrågor. 

Andreas var villig att ställa upp.  

 

Ett förslag kom upp att skapa någon form av  byalagskalender i vilken återkommande aktiviteter så som 

midsommar, årsmöte, Julmarknad etc kan planeras in. Idag är vi väldigt sårbara då denna information 

inte finns nedskriven vilket kan leda till att man glömmer viktiga detaljer i planeringsarbetet. 

 

§8. Datum för nästa möte 
Nästa styrelsemöte är planerat till 14/11 kl 20:00 i Länna skola matsal. Detta möte kommer främst vara 

inriktat till planering av julmarknaden! 

 

§9. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 
 

 
 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………………….. 

Magnus Thibblin 

 

 

Justeras 

 

 

 

………………………………………………. 

Andreas Almstedt, ordförande 

 

 

 

………………………………………………. 

Emil Ekman 

 

 
 

 


