Verksamhetsberättelse 2019
och budget och verksamhetsplan för 2020

Verksamhetsåret 2019
Styrelsen
Styrelsen bestod under året 2019 av:
Ordförande

Andreas Almstedt

Ordinarie ledamöter

Malin Elinder
David Örtqvist
Magnus Thibblin

Suppleanter

Susanne Aringskog
Anna Maria Wremp

Antal möten
Under året har styrelsen hållit åtta protokollförda styrelsemöten.

Antal medlemmar
Föreningen har ca 160 medlemmar. Exakt antal medlemmar är okänt då många
betalat avgift för familj men endast namngivit en person. Medlemsavgiften har
under året varit 50 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj.

Året som gick i korthet
Årsmötet 2019 hölls den 14 mars i Länna skola. Sammanlagt närvarade ca 40
personer på mötet.
Kopphagen. Arbetet med att sköta Kopphagen har fortsatt under året med fokus
på de årligt återkommande arrangemangen: Midsommarfirande hölls i traditionell
anda med många besökande. Sista söndagen i augusti genomförde
dansföreningen Swingkatten sitt årliga dansarrangemang och julmarknaden
arrangerades den andra advent.
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Som vanligt har även ett antal externa aktiviteter arrangerats i Kopphagen såsom
Barnens marknad i Länna skolas regi och privata arrangemang såsom bl a ett
bröllop.
Gravering och uppsättande av sponsorskyltar för dansbanegolvet har äntligen
kommit till stånd. Extra tack till Roger Larsson och Roger Eriksson!
Tyvärr har årets insatser i Kopphagen präglats av att styrelsen tillsammans med
det fåtal eldsjälar som numera utgör Kopphagengruppen behövt dra ett stort lass.
För att lyckas att fortsätta bedriva verksamhet i Kopphagen måste vi få ihop
en tillräckligt stor grupp av Lännabor som är beredda att jobba vid
evemenang och 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. Detta projekt har tyvärr pausats i väntan på
Trafikverkets utredning. Oklart när det kommer att återupptas. Önskan om ny och
bättre lekpark i Länna har diskuterats med kommunen.
Förskole- och skolgruppen. Skolgruppen har varit vilande under flera år och
ingen verksamhet har skett under året.
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. Dialog med Upplandsstiftelsen är initierad.
Länna byalags hemsida (www.lannabyalag.se) fungerar och fylls med innehåll
i den mån vi får information om saker av intresse för Lännaborna. 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
2019-01-01 –– 2019-12-31

Intäkter

439554 kr

Medlemsavgifter (~160 medl.)

7 250

Skötsel Ältstigen

2 000

Kopphagen uthyrning

5 939

Kopphagen försäljning

24 365

Sparränta

0

Kostnader

-27 753 kr

El Kopphagen

-5 602

Arrende Kopphagen

−2 000

Försäkring Kopphagen

−5 554

Kopphagen (övriga kostnader, inköp)

−6 462

Bankavgifter (kort + Swish)

−1 329

Annonser

−1 120

Årsavgift web-hotell (hemsidan)

−501

Byggkostnader/underhåll Kopphagen

-5 185

RESULTAT

11 801 kr
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Balansräkning
2019-12-31

Tillgångar

53 126 kr

Bankkonton

46 968

 Kopphagenkonto

19 690

 Byalagskonto

27 278

Handkassa

6 158

Utgående balans

53 126 kr

Behållning föregående år

41 325

Årets resultat

11 801
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Budget 2020
Intäkter

19 500 kr

Medlemsavgifter

7 500

Skötsel Ältsjöslingan

2 000

Intäkter Kopphagen försäljning

5 000

Intäkter Kopphagen uthyrning

5 000

Kostnader

−16 000 kr

Bankkostnader/hemsida

−2 000

Utskick/Annonser

−1 000

Försäkring/arrende Kopphagen

−7 500

El Kopphagen

−5 500

Årets behållning

-3 500 kr
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Verksamhetsplan 2020
Länna Byalag kommer under 2020 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 och
förhoppningsvis utökas med fler medlemmar i Kopphagengruppen och aktiviteter
i Plan- och byggruppen.
I vilken utsträckning byalaget kommer att kunna engagera sig i dessa frågor och
huruvida grupperna kan väckas till nytt liv beror dock helt på medlemmarnas
engagemang eftersom styrelsen inte har tid att driva alla frågor.
Styrelsen hoppas därför som alltid på fler engagerade medlemmar! Det
möjliggör både fler projekt och gör arbetet roligare, och stärker vår trovärdighet i
dialogen med kommunen då den bygger på att byalaget kan representera så
många Lännabor som möjligt.
Några specifika frågor som styrelsen vill lyfta fram:

• Kopphagen. Det finns mycket att göra i Kopphagen! För att bibehålla och
utveckla Kopphagen som festplats behövs engagemang och arbetsinsatser för
målningsarbete, städning, underhåll, planering av evenemang och bemanning
av kiosk mm.

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

• 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
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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 2020-03-26
Styrelsen för Länna Byalag

___________________

___________________ ___________________

Andreas Davidsson Almstedt

Susanne Aringskog

___________________

___________________ ___________________

David Örtqvist

Malin Elinder
(suppl.)
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Magnus Thibblin

Emil Ekman
(suppl.)

