Verksamhetsberättelse 2017
och budget och verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsåret 2017
Styrelsen
Styrelsen bestod under året 2017 av:
Ordförande

Andreas Davidsson Almstedt

Ordinarie ledamöter

Susanne Aringskog (kassör)
David Örtqvist
Magnus Thibblin

Suppleanter

Malin Elinder
Emil Ekman

Antal möten
Under året har styrelsen hållit sex protokollförda styrelsemöten.

Antal medlemmar
Föreningen har ca 200 medlemmar. Exakt antal medlemmar är okänt då många
betalat avgift för familj men endast namngivit en person. Vissa av dessa avgifter
kan antas representera flera medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit 50
kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj.

Året som gick i korthet
Årsmötet 2017 hölls den 20 mars i Länna skola. Sammanlagt närvarade ca 30
personer på mötet.
Kopphagen. Arbetet med att sköta och utveckla Kopphagen har fortsatt under året
med fokus på de årligt återkommande arrangemangen och det nya
dansbanegolvet:
Midsommarfirande
hölls
i
traditionell
anda
med
många besökande, sista söndagen i augusti genomförde dansföreningen
Swingkatten sitt årliga dansarrangemang och julmarknaden arrangerades den
andra advent och många utställare utnyttjade tillfället sälja och marknadsföra sina
produkter. Som vanligt har även ett antal externa aktiviteter arrangerats i
Kopphagen, såsom Barnens marknad i Länna Skolas regi och i slutet av augusti
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hade Länna IF som vanligt målgången för sin årliga tävling
Festplatsen har även hyrts ut till privata arrangemang.

Lötsjön

runt.

Tidsplan för uppbyggnad av nytt dansbanegolv har skapats av Kopphagsgruppen
som i dagsläget endast består av hjältarna Thomas Romppala och Roger Larsson.
Hittills har golvet rivits och planen är att ett nytt golv ska stå färdigt till midsommar.
För att lyckas med denna målsättning behövs hjälp av frivilliga Lännabor
under ett antal arbetsdagar under våren! Information kommer på hemsidan och
i utskick.
Plan-och trafikgruppen har huvudsakligen varit vilande under året men styrelsen
har följt detaljplaneringen för området norr om Länna vårdcentral som Holmen och
Uppsala Hem planerar att bebygga. Styrelsen har representerat Länna Byalag i
det åtgärdsvalsstudiearbete kring väg 282 som startats av Trafikverket.
Förskole- och skolgruppen. Skolgruppen har varit vilande under 2017 och får
aktiveras vid behov eller när byggplanerna av nya skolan tar konkret form
Fibergruppen med Matts Back har upphört då projektet är så gott som avslutat.
Inkoppling av fiber återstår i Myskdalen. Matts Back är kvar som kontakt vid
eventuella frågor.
Ältsjöstigen har Matts Back fortsatt att sköta om åt Upplandsstiftelsen och
därigenom dragit in pengar till verksamheten. Stort tack!
Länna byalags hemsida fungerar och formas efter allas tycke. Den som har tips
på vad som ska rapporteras får gärna kontakta info@lannabyalag.se.
Alla nya medlemmar är varmt välkomna!
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Resultaträkning
2017-01-01 –– 2017-12-31

Intäkter

39 563 kr

Medlemsavgifter (~200 medl.)

7 900

Skötsel Ältstigen

0
(6200kr
under 2018)

Kopphagen uthyrning

5 000

Kopphagen försäljning

23 663

Insamling golv

3 000

Sparränta

0

Kostnader

−21 618 kr

El Kopphagen

−4 430

Arrende Kopphagen

−2 000

Försäkring Kopphagen

−4 779

Kopphagen (övriga kostnader, inköp)

−7 362

Bankavgifter (kort + Swish)

−1 016

Annonser

−1 247

Årsavgift web-hotell (hemsidan)

−388

Årsmöte

−396

RESULTAT

17 945 kr
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Balansräkning
2017-12-31

Tillgångar

109 422 kr

Bankkonton

91 382

• Kopphagenkonto

48 224

• Byalagskonto

43 158

Handkassa

3 400

Utgående balans

109 422 kr

Behållning föregående år

91 225

Årets resultat

17 954

Differens mynt

252
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Budget 2018
Intäkter

33 200 kr

Medlemsavgifter

8 000

Skötsel Ältsjöslingan

6 200

Intäkter Kopphagen försäljning

15 000

Intäkter Kopphagen uthyrning

4 000

Kostnader

−14 900 kr

Bankkostnader/hemsida

−1 800

Utskick/Annonser

−1 800

Försäkring/arrende Kopphagen

−6 800

El Kopphagen

−4 500

Årets behållning

18 300 kr
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Verksamhetsplan 2018
Länna Byalag kommer under 2018 att fortsätta att vara en kontaktlänk mellan
kommunen och byalagets medlemmar. Arbetet i de olika arbetsgrupperna, som
alla syftar till att göra Länna till en ännu trivsammare by, kommer att fortsätta. I
vilken utsträckning arbetet kommer att fortskrida beror helt på medlemmarnas
engagemang.
Styrelsen hoppas som alltid på fler engagerade medlemmar eftersom det
både möjliggör fler projekt och gör arbetet roligare, men också därför att styrkan i
vår dialog med kommunen bygger på att byalaget kan representera hela Länna.
Några specifika frågor som styrelsen vill lyfta fram:

• Kopphagen. Dansbanegolvet kommer att färdigställas och där det kommer
behövas arbetskraft.

• Samarbete med Uppsala Kommun. Byalagets styrelse fortsätter att, mer eller
mindre passivt, bevaka aktuella frågor genom de upprättade kanalerna mellan
kommunen och Lännaborna. Detta innebär bl a fortsatt bevakning av
planarbetet för Holmen och Uppsala Hems nya bostadsområden.

• Hemsidan kommer att hållas uppdaterad med syfte att fungera som ett nav för
information om aktiviteter i Länna med omnejd. Mängden av information
påverkas dock av tips från er medlemmar.

Tack!
Vi som suttit i styrelsen under det gångna året vill tacka alla medlemmar och
boende i Länna för engagemang under festligheter och arbetsdagar. Ju fler vi blir
desto roligare och enklare blir det! Hör av er om ni det är någon viss fråga som
särskilt intresserar er och som ni vill jobba med!

Länna 2018-03-20
Styrelsen för Länna Byalag
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