Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 180129
Plats: Hemma hos Andreas Almstedt
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Magnus Thibblin, Malin Elinder, David Örtqvist
Kassör: Susanne Aringskog
Suppleanter:
Inbjudna gäster: Thomas Rompala
§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 Malin Elinder.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen
Golvet till dansbanan är rivet. Kommande aktiviteter är att Thomas kollar konstruktion och material till
golv, G4-2 gran 33*120 177kr/bräda är det bra till golv? Thomas har sett att det finns betongbalkar vid
Vedyxa som vi eventuellt kan använda till bjälklag, Thomas kollar om vi kan få dessa samt om de är
användbara. Adde ska kontakta Gripen för leverans av grus samt Brage för hyra av grävare, 10000kr. Vi
bestämde även tid för ett kommande planeringsmöte gällande golv i Kopphagen, 2018-02-12 kl 20:00
plats?
Fibergruppen
Andreas har kontaktat Matts om vad som kvarstår gällande fiber? Enligt Matts är allt klart och
fibergruppen kan avslutas som grupp men Matts kvarstår som kontaktperson tills vidare!
Skolgruppen
Malin ska kontakta kommun gällande ny skola/renovering och återkomma inför årsmöte med
information.
Bygg- och trafikgruppen
Byalaget har varit inbjudet att delta i en åtgärdsvalsstudie gällande väg 282. Under två tillfällen har
brister kring vägsträckan identifierats och möjliga åtgärder tagits fram genom olika arbetsmoment.
Kvarstående möte gällande att vikta de olika föreslagna aktiviteterna mot varandra och välja ut
rekommenderade åtgärder hölls i augusti. Vid det sista mötet var Byalaget inte inbjudet att närvara. Hela
åtgärdsvalsstudien avrapporterades i en rapport där allt finns redovisat. Klart vara att samtliga inbjudna
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(ej kommun och trafikverksanställda) var ense om att nuläget inte är hållbart och ville se större åtgärder
för att öka trafiksäkerheten kring väg 282.
Adde ska kontakta Uppsala hem och se hur det går med nybyggnadsprojektet i Länna och har
förhoppningsvis något nytt att informera om på årsmötet.
§7. Övriga frågor
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett inkommit brev från Malin Olsson. Malin beskriver tankarna om vad en lokal projektledare ska
göra. Den lokala projektledaren hjälper till på plats och bidra med lokalkännedom samt
avrapporterar till kommunen. Kommunen sköter samordning, gemensamma frågor och
avrapportering till Tillväxtverket. Andreas kommer svara att vi kan göra reklam för detta på vårt
årsmöte men att som nuläget ser ut finns inte resurser att bistå med från byalagets sida.
Hemsidan funkar och David sköter det bra. David meddelar att om någon är intresserad att göra
något så är denne välkommen!
Kul nyhet är att Länna-fiskeförening nu har ny hemsida!
20/2-18 måste inbjudningslappar vara klara!
28/2-18 är datum då inbjudningar till årsmöte ska vara utdelade.
Susanne kontaktar Sture och Björn gällande revisionsberättelse.
Malin skriver verksamhetsberättelse till årsmötet.
Susanne tar fram ekonomisiffror till årsmötet.
Vi diskuterade även hur styrelsen kommer se ut inför kommande år, många har mycket privat.
Diskussion om styrelsens framtid ligger öppen tillsvidare.
Andreas och Magnus skriver ut inbjudningarna då de är klara.

§8. Datum för nästa möte
Nästa styrelsemöte vilket blir årsmöte är planerat till 28/3 kl 19:00 i Länna skola matsal.
§9. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

……………………………………………..
Magnus Thibblin
Justeras

……………………………………………….
Andreas Almstedt, ordförande

……………………………………………….
Malin Elinder
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