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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 190114 

Plats: Länna skola 
 
Närvarande:  
Ordförande för mötet: Andreas Almstedt 
Ledamöter: Magnus Thibblin, David Örtqvist, Emil Ekman, Malin Elinder 
 
§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 

Väldigt stämningsfullt och uppskattat. Välbesökt. Totalt 9 utställare som samtliga var positiva och ville 
komma tillbaka. Ljudanläggningen i träden fungerade. Ekonomin är ännu inte sammanställd. Susannes 
bankdosa hade kraschat.  
 
Andreas presenterar ett förslag på festidé: 
 
Cykelfest 
Bjuder in intresserade. Lottar ihop gäng on 10 pers. Cykla hem till någon på förrätt. Sedan cykla vidare till 
huvudrätten. Sedan till efterrätten.   
 
Invigningsfest i vår eller kombinerat med cykelfest? Lämnar detta för denna gång.  
 
Trafikgruppen 
 
Malin har kontaktat Emilia Larsson och som är ansvarig för fastighetsutveckling inom Holmen och 
projektledare för ”Kalle Blanks väg”.  
 
Ett pressmeddelande gick ut den 28/12. Beslut om samråd har fattats.  
 
Kort diskussion kring servicepunkten. Vad är det för service man kan önska? Lekpark och utegym? 
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§8. Sture Larsson 
 
Styrelsen skickade en sista hälsning och ett bidrag till Sture Larssons minne till hans begravning den 21 
december i Danmarks kyrka och ett bidrag till Rädda Barnen. 
 
§9. Årsmöte 
 
Det beslutas att årsmötet 2019 kommer att hållas i Länna skola den 14 mars 2019. 
 
Andreas, Magnus, Malin och David kan tänka sig att sitta kvar i styrelsen om det blir mera vin. Malin 
frågar Susanne om hon vill vara med. Malin frågar även Anna-Maria Wremp och Mattias Lif. 
 
Inbjudan färdigställs under mötet. Magnus åtar sig att skriva ut inbjudningarna och meddela styrelsen 
när de finns för utdelning. Utdelning sker senast helgen den 9-10 februari.  
 

• Lärkstan och Länna gård – Andreas 

• Löt och Myskdalen – Magnus 

• Bibacken – David 

• Kinnsta, Marma – Malin 

• Bruksgatan/Länsvägen - Emil 
 
Magnus färdigställer verksamhetsberättelsen inför nästa möte. 
Malin och Susanne går igenom ekonomin inför nästa möte.  
David lägger upp alla protokoll på hemsidan. 
 
§10. Datum för nästa möte  
 
Nästa möte den 28/2 hemma hos Anderas.  
 
§11. Avslutande 
  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………….. 
Malin Elinder 
 
Justeras 
 
       
……………………………………………….   ……………………………………………… 
Magnus Thibblin    David Örtqvist 
     


