Årsmöte

2020

Dagordning årsmöte 2020

1.

Kort genomgång av hur Zoom fungerar

2.

Mötets öppnande

3.

Mötets stadgeenliga utlysande

4.

Fastställande av dagordning

5. Val av mötesfunktionärer
a)

Ordförande

b)

Sekreterare

c)

2 protokolljusterare tillika rösträknare

6.

Behandling av verksamhetsberättelse

7.

Balans och resultaträkning

8.

Revisionsberättelse

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Fastställande av verksamhetsplan och budget

10. Fastställande av medlemsavgift (50 kr/enskild,
100 kr/familj)
11. Val av styrelse
I.

Ordförande (1 år)

II.

Tre styrelseledamöter (2 år)

III. En styrelsesuppleant (2 år)
IV. Val av revisorer
a) Två revisorer (1 år)
b)

En revisorsuppleant (1 år)

12. Inkomna motioner / styrelsens förslag
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen

Verksamhetsåret

Styrelsen bestod under året 2019 av:

Ordförande - Andreas Almstedt
Ledamöter - Malin Elinder(kassör)
David Örtqvist
Magnus Thibblin
Susanne Aringskog
Suppleanter - Anna-Maria Wremp

Vakant

2019
•
•
•
•

Plan- och Trafikgruppen
Kopphagengruppen
(Skolgruppen)
(Hemsidegruppen)

Antal möten

Antal medlemmar

Under året har styrelsen hållit åtta
protokollförda möten.

Föreningen hade vid årsskiftet ca 160
medlemmar. Medlemsavgiften har under året
varit 50 kronor för enskild medlem och 100
kronor för familj.

Plan- och Trafikgruppen

Plan- och Trafikgruppen har under de senaste åren varit
vilande, men styrelsen har följt upp följande frågor under 2019:
• Planarbetet längs Kalle Blanks väg
• Ny förbättrad lekpark i Länna
• Yttrande kring Vedyxatippens utbyggnad
Alla som är intresserade av trafiksäkerhetsfrågor längs v 282,
Nybyggnationsplanerna i Länna, sopsorteringsfrågan etc är
VARMT välkomna att engagera sig – lite eller mycket – och
därigenom väcka Plan- och Trafikgruppen till liv igen.

Nybyggnationsplanerna längs Kalle Blanks väg
Planförslag

Planarbetet längs Kalle Blanks väg
Planarkitekt Marie-Louise Elfström på Uppsala kommun har
rapporterat att planarbetet för Holmen och Uppsala Hems nya
bostadsområden i Länna har pausats. Kommunen kan inte gå
vidare i nästa fas innan Trafikverket gjort en trafikplan. Detta
arbete är avhängigt ett avtal mellan kommunen och Trafikverket
där kommunen garanterar att byggherrarna betalar för
Trafikverkets arbete. Just nu jobbar kommunen med detta avtal.
När det väl är på plats så kommer Trafikverket att dra igång sitt
arbete och det är en lika långdragen process som en detaljplan,
dvs 1-3 år. När Trafikverket kommit med ett förslag på trafikplan
kan kommunen jobba vidare.

Plan- och Trafikgruppen

Ny förbättrad lekpark i Länna
Landskapsingenjör Linda Wallgren på Enheten för planering och projektering på Uppsala
kommun skriver att en lekplats i Länna finns med i kommunens preliminära plan för
utveckling av park och lekplats 2022. En anledning till att det dröjer är att lekplatsen
som finns idag [i Lärkstan] inte står på kommunens mark. Kommunen hyr den av
Holmen skog. En ny lekplats ingår i de utbyggnadsplaner som finns för Länna. När de
planerna nu pausats så har kommunen lagt in i sin planering att utveckla lekplatsen
men då måste de utreda var den ska byggas. Planeringen kommer göras under 2021
och i det skedet så kommer kommunen att hålla en dialog med boende och gärna även
med Länna Byalag. Planen är preliminär.

Yttrande kring Vedyxatippens utbyggnad
Byalaget har tillsammans med Lärkstadens vägförening stält sig bakom ett yttrande som
skickats till Uppsala kommun gällande Dalby Maskin ABs planer på utökad verksamhet
vid bl a Vedyxatippen. Yttrandet uttrycker oro för ytterligare försämrad trafiksäkerhet
längs väg 282 i närheten av infarten till Vedyxatippen (80-sträckan) om
tippverksamheten utökas. Yttrandet i sin helhet kan läsas på hemsidan.

Kopphagengruppen

Golvet klart och sponsorskyltarna är uppe
Under året har sista handen lagts vid Kopphagens dansbanegolv och skyltar med alla
som varit med och sponsrat golvet har satts upp. Särskilt tack till Roger Eriksson!

Evenemang
Skolavslutning, Barnens Marknad, Midsommarfirande, Swing-katten, Julmarknad och
uthyrning av festplatsen till bl a ett bröllop.

Vad händer nu?
Kopphagengruppen har minskat i antal medlemmar för varje år. 2018-2019 var det bara
Roger Larsson och Thomas Romppala som uttalat ingick i gruppen. Mycket jobb har
därmed fallit på styrelsen och en handful andra som hjälpt till (ingen nämnd ingen
glömd). Vi måste få ihop en härlig, engagerad Kopphagengrupp om vi ska ha
någon möjlighet att driva Kopphagen vidare. Ju fler desto mindre jobb för var och
en. Flera nyinflyttade som är intresserade. Behöver en gruppsamordnare!

Övrigt

Ältsjöstigen
Länna Byalag har under de senaste ca 8 åren varit ansvarig för skötseln av
Upplandsstiftelsens vandringsled runt Ältsjön mot en timersättning. Till följd av den heta
sommaren 2018 och stormen Alfrida, kombinerat med bristande (mänskliga) resurser
för att utföra uppdraget, står vi nu och överväger huruvida vi ska lämna uppdraget
tillbaka till Upplandsstiftelsen eller om vi kan fortsätta åta oss detta. I nuläget är stigens
skötsel eftersatt på flera sätt, men inte bara p g a byalaget. Dialog med
Upplandsstiftelsen (Per Eriksson) och Holmen (Elin Kvarnström) är initierad för att lägga
upp en åtgärdsplan och .

Holmen informerade om att de jobbar på att bygga upp något som kallas
Kunskapsskogen här i Länna med planerad invigning 2022. Ett projekt där skolklasser m
fl ska kunna bli inbjudna och få vandra I skogen och lära sig med om skogsskötsel. I
detta sammanhang har Ältsjöstigen diskuterats som en av de stigar de vill ha med.

Servicepunkten…
Finns inte mycket att säga.

Bibacken

Ältsjön

Lötsjön

Resultaträkning 2019

Intäkter

39554

Medlemsavgifter (~160 medl.)

7225

Skötsel Ältsjöstigen

2000

Kopphagen uthyrning

5939

Kopphagen försäljning
Ränta

Kostnader

24 365
0

-27753

El Kopphagen

-5602

Arrende Kopphagen

-2 000

Försäkring Kopphagen

-5554

Kopphagen (underhåll, golv)

-5185

Bankavgifter

-1329

Annonser

-1 120

Årsavgift web-hotell
Kopphagen (inköp för försäljning)

RESULTAT

-501
-6462

11801

Balansräkning 2019

Tillgångar

53126

Bankkonto

46968

Handkassa

6158

Skulder

Utgående balans

0

53126

Behållning föregående år

41325

Årets resultat

11801

Revisionsberättelse

Revisorerna har ”…funnit att allt är fört
med god ordning och reda och föreslår att
årsmötet fastställer balansräkningen och
bevilja styrelsen full och tacksam
ansvarsfrihet…”

Verksamhetsplan 2020

Länna byalag kommer under 2020 att fortsätta att sträva efter att vara en
kontaktlänk mellan kommunen och byalagets medlemmar samt
fortsätta med att jobba för att Länna ska bli ännu trivsammare!
För att byalaget i sin nuvarande form ska kunna fortsätta måste en
livskraftig Kopphagsgrupp etableras igen. Styrelsen kommer att verka för
att stärka medlemstillströmningingen då styrkan i våra arbetsgrupper och i
vår dialog med kommunen bygger på ett intresse från hela Länna by.
Vi står inför ett delvis avgörande år – kan vi få fart på föreningen? Vad
gör vi annars?

Budget 2020

Intäkter

19 500

Medlemsavgifter

7 500

Skötsel Ältsjöslingan

2 000

Intäkter Kopphagen försäljning

5 000

Intäkter Kopphagen uthyrning

5 000

Kostnader

-16 000

Bankkostnader/hemsida

-2 000

Utskick/annonser

-1 000

Försäkring/arrende Kopphagen

-7 500

El Kopphagen

-5 500

Årets behållning

3 500

Styrelse 2020

Valberedningens förslag
* Valberedningen utgörs av sittande styrelse
Ordförande, 1 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år

Malin Elinder
Magnus Thibblin
Susanne Aringskog
Anna-Maria Wremp

Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

Suppleant, 2 år
Suppleant, 2 år

Simon Strand
Vakant

Nyval
Nyval

Revisor, 1 år
Revisor, 1 år
Suppleant, 1 år

Björn Moberg
Gunnela Gustafsson
Lars Waldestrand

Omval
Nyval
Nyval

