Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 170529
Plats: Länna skolas matsal
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Magnus Thibblin, David Örtqvist
Kassör: Susanne Aringskog
Suppleant: Malin Elinder
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Malin Elinder utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Till justerare av mötesprotokollet utsågs Susanne Aringskog och Magnus Thibblin.
§5. Rapporter från arbetsgrupperna
Kopphagengruppen
Midsommar
•
•
•
•

•
•
•

Malin fixar annons till Lokalsvepet och skickar till Andreas som han förmedlar vidare. Sista dagen
är 1/6.
Andreas dubbelkollar att vi har musiker och musikanläggning
Andreas kollar att Holmen vill sponsra glass till barnen
Utskick - Malin fixar text och tryck. Utdelning kommande helg. Intresseanmälan för att hjälpa till
senast 14/6. Ev. planeringsmöte 19/6.
Konkretisera uppgifterna som vi vill att folk ska hjälpa till med:
o Fixa lotterivinster till chokladhjulet.
o Stå i kiosken, i chokladhjulet och i fiskdammen
o Handla fika enligt inköpslista
o Baka till cafét
o Fixa fiskdammspriser (max 10 kr)
David fixar prislista (Andreas skickar gammal lista)
Susanne gör vanliga Swisch-lappar
Andreas hör med Roger och Thomas angående lotteriet etc .
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Övrigt: Vi kan inte ta emot gamla pengar då juni månad snart är slut när festen går av stapeln. Försök
ragga nytt folk till Kopphagengruppen i samband med förberedelserna inför midsommar så att det finns
fler som kan hjälpa till med att fixa fika i samband med t ex Swingkattens event sista helgen i augusti.
Fibergruppen
Ingen uppdatering. Andreas skickar iväg en fråga till Matts inför nästa möte.
Skolgruppen
Inget nytt.
Bygg- och trafikgruppen
•

Magnus Thibblin och Björn Moberg var på andra Dialogmötet om Väg 282, arrangerat av
Trafikverket och rapporterar. Första mötet hölls i februari och det handlade om att identifiera
brister kring vägsträckan. Då närvarade Magnus och Malin. Detta andra möte handlade om att
identifiera möjliga åtgärder. Det var tydligt att deltagarna på mötet ville se radikala förändringar
av trafiksituationen genom exempelvis nydragning av vägen, cykelvägar etc medan Trafikverket
ville fokusera på mindre, trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom nya busskurer etc. Tredje
mötet, då effekterna av de föreslagna åtgärder ska diskuteras, hålls i augusti.
Mötesanteckningar och summeringar från mötet kommer att läggas ut på hemsidan när de
kommer. Magnus ansvarar för att skicka dessa till David som publicerar på hemsidan.

•

Länna Byalag har blivit utsedd till att vara remissinstans för ”Regional cykelstrategi för Uppsala
län”. Remissyttrande måste lämnas in till kommunen senast 15/9. Den 25/8 kommer det att
hållas en remisskonferens, anmälan senast 21/8. Styrelsen beslutar att vi ska skriva ihop ett
remissyttrande i början av september. Magnus håller koll på detta.

Hemsidegruppen
David rapporterar att årsmötesprotokollet är upplagd. Malin fixar konstituerande protokollet så att det
också kan läggas ut.
§6. Föreningsadministration
Andreas har lämnat in deklarationen.
§7. Övriga frågor
Positivt att tennisföreningen har satt upp en banderoll med info.
Bernt X har erbjudit sig att anordna en Vallonbruksinformationskväll. Styrelsen föreslår att Bernt ska
tillfrågas om han vill skriva en text om Länna Bruk som kan läggas upp på Byalagets nostalgisida. Andreas
ska prata med Bernt.
§8. Datum för nästa möte
Ev. ett möte inför midsommar måndag 19/6. David och Malin fixar märkning av skåp och lådor.
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5/9 nästa ordinarie möte.
§9. Mötets avslutande

Vid protokollet

……………………………………………..
Malin Elinder

Justeras

……………………………………………….
Susanne Aringskog

……………………………………………….
Magnus Thibblin
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