Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 181204
Plats: Länna skola
Närvarande:
Tillf. ordförande för mötet: Malin Elinder
Ledamöter: Magnus Thibblin, David Örtqvist, Emil Ekman (suppl.), Andreas Almstedt
Gäster: Roger Larsson, Thomas Romppala (Kopphagengruppen)
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Malin utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Magnus och David.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen
Julmarknaden
Thomas konstaterar att han och Roger har marschaller och inköp till caféet klart.
Bakning: under kontroll. Malin skickar ut recept. Saffransockerkakor: David bakar 3 sockerkakor, Susanne
bakar en kaka, Räknar med ca 75-100 besökare.
Utdelning av inbjudningar väldigt sent: Magnus tar Myskdalen (ca 60), David tar Bibacken (ca 105), Emil
tar Bruksgatan ( ca 80), Malin tar Oleruds + Kinsta. Andreas tar Länna Gård och Lärkstaden.
Prel. Inget chokladhjul men prislotteri som Per Lundberg sköter.
Bemanning: Malin, David och Susanne i kiosken. Per L i lotteriet. Thomas och Roger sköter grillen. Emil?
Andreas, Eva och Emil hjälper till där det behövs. Magnus borta. Så många som möjligt kommer till 13.30.
Bordsbokning – Malin tar ansvar för utställarna. Sju bord bokade.
Vatten – Roger fixar en dunk.
David fixar glögg till oss som jobbar.
Ljudanläggningen i träden fungerar, det har Magnus och David kontrollerat.
Trafikgruppen
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De pågående “sidoområdesåtgärderna” som genomförts av Vägverket längs v 282 kommenteras med
stor skepsis i styrelsen. Oro för vad som händer under vintersäsongen när bilarna vill hålla ut från
räckena och vägen är spårig och trång p g a snö. Cyklisterna lever ett ännu farligare liv nu än tidigare.
Malin har kontaktat Fredrik Nordqvist på Holmen Energi och för att höra vad som händer med
byggnationerna i Länna. Holmen Energi har anställt en tjej som heter Emilia Larsson och som är ansvarig
för fastighetsutveckling inom Holmen och projektledare för ”Kalle Blanks väg”.
Förslag på detaljplan är äntligen klart och ett beslut om samråd kommer att fattas av kommunen den
19/12. Byalaget har blivit lovad information i samband med detta. Spännande!
Susanne ska kontakta Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg, angående timanställningen som räcker fram till
sommaren. Dennis från SLU tycks inte vilja/ha tid att sköta detta och ev. kan Susanne vara intresserad.
§8. Sture Larsson
Vår käre revisor sedan många år tillbaka, Sture Larsson, avled den 28 november. Styrelsen beslutar att
skicka ett telegram till hans begravning. Begravningen äger rum den 21 december i Danmarks kyrka.
§9. Övrigt
•

Styrelsen enas om att det blir fest för att fira färdigställandet av dansbanan i vår. Magnus och
David är pigga på detta.

•

Diskussion kring vilka som vill sitta kvar i styrelsen och hur vi kan lägg upp styrelsearbetet för att
göra det så lätt som möjligt. Alla får i uppdrag att fundera över om de känner någon som kan
tänka sig att vara med i styrelsen.

§10. Datum för nästa möte
Januari.
§11. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………..
Malin Elinder
Justeras

……………………………………………….
Magnus Thibblin

………………………………………………
David Örtquist
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