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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 2020-09-03 

Plats: Hemma hos Malin Elinder 
 
Närvarande:  
Ledamöter: Malin Elinder, Susanne Aringskog, Magnus Thibblin. 
Suppleant: Fredrik Norberg 
Frånvarande: Anna-Maria Wremp 
 
§1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.  
 
§2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§3. Mötessekreterare  
Malin Elinder utsågs till mötessekreterare.  
 
§4. Protokollsjusterare  
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Susanne Aringskog och Magnus Thibblin.  
 
§5. Genomgång av de olika arbetsgrupperna 
 
Kopphagengruppen 
 
Malin summerar vilka uthyrningar som varit under sommaren: SHSD Linedansers 8 tillfällen, Festuthyrning 
samt två olika föreningar som haft årsmöten på dansbanan. Total inkomst 3500 kr.  
 
Coronasituationen gör att inga initiativ till större fester eller aktiviteter kan tas. Vi avvaktar FHMs 
rekommendationer och fattar beslut gällande julmarknadens vara eller icke vara på nästa möte i oktober.  
 
Den positiva känslan kring att det finns Lännabor som vill engagera sig hänger kvar sedan städdagen i maj. 
Malin föreslår ytterligare en arbetsdag den 12e september men då endast hon och ev. Susanne kan närvara 
skjuts det på framtiden. Inget är akut.  
 
Ältsjögruppen 
Malin rapporterar att i princip alla åtgärder som beslutades på mötet i april har genomförts. Patric Stacksjö 
har trimmat stigen, Malin har krattat, Upplandsstiftelsen har gjort nya, fräscha markeringar på träden och 
lagat bron. Holmen har tagit ner de nedfallna träden och lagt iordning ved som Malin ska bära upp och 
hugga upp (delvis). Arbetet som Byalaget gör ska vi fakturera före nyår. 
 
Uppgifter som återstår är att skyltar ska sättas upp och eldstaden ska flyttas (Upplandsstiftelsens ansvar). 
Malin följer upp detta samt planerar att göra några mindre röjningsinsatser själv bl a vid grillplatsen. 
 
Utegymsgruppen 
Johan Carlsson har börjat nysta i möjligheten att söka pengar från Upplandsbygd (EU-pengar) för ett 
utegym. Han har pratat med andra byar som fått anslag för detta.  Malin har introducerat Johan för Elin Q 
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på Holmen och Johan ska prata med henne om plats för ett gym i Kopphagen och därefter göra ett 
budgetförslag. 
 
Hemsidegruppen – Malin säger att hemsidan måste gås igenom och uppdateras. Magnus åtar sig att kolla 
igenom och summera till Malin vad som bör årgärdas. Fredrik kommer ev. att bli ansvarig för byggande av 
en hemsida åt Tennisföreningen och i så fall kanske han även kan jobba med Byalagets sida. Återkommer 
om det.  
 
Skolgruppen - Inga nyheter. Gruppen är vilande. 
  
Bygg- och trafikgruppen. Malin föreslår att vi gör en namninsamling för att sätta ut farthinder i Löt och 
Länna så att hastigheterna hålls. Fredrik tipsar om att det finns digitala resurser för namninsamlingar. 
Malin vill själv inte åta sig att dra igång med med detta förrän info-broschyren är gjord, men vill någon 
annan i styrelsen göra det är det toppen. 

§7 Arbetet med informationsbroschyren för nyinflyttade Lännabor  

Malin har skrivit råtexten som är ute på ”remiss”. Uppsala kommun kan finansiera tryckning av 
broschyren inom ramen för Servicepunktsprojektet – om vi färdigställer den under september.  

§8 Övriga frågor 
 
Malin frågar om styrelsen sanktionerar uppsättandet av en informationsskylt om Sveriges fridlysta ormar 
nere vid stranden i Löt i Länna Byalags namn. Ingen har något emot det.  
 
Malin föreslår att hon kontaktar Holmen för att påtala det tråkiga i att den gamla landsvägen mellan Löt 
och Selknä/Fjällnoravägen håller på att växa igen och att den blivit väldigt dålig att cykla på sedan Holmen 
lade ut extremt vasst och grovstenigt grus i samband med röjningsarbetena. Tanken är att fråga om 
Holmen kan tänka sig att skrapa vägen.  
 
§9 Datum för nästa möte 
Inget datum bestämt, men det blir i mitten av oktober.  
 
§10. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………….. 
Malin Elinder 
 
Justeras 
 
 
………………………………………………   
Susanne Aringskog 



Sida 3 av 3 
 

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


