
 

 

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2020-03-30 

Plats: Länna skola + Zoom 

Närvarande: 9 personer på plats, ytterligare 5 personer deltog via Zoom. 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Andreas Almstedt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§2 Mötets stadgeenliga utlysande 

Enligt stadgarna ska tid och plats för årsmötet kungöras senast en månad innan mötet. 

Flygblad med tid och plats delades ut i februari till samtliga hushåll i Länna och inbjudan 

publicerades på hemsidan. 

Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenlig utlyst. 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§4 Val av mötesfunktionärer 

Årsmötet beslutade utse Andreas Almstedt till mötesordförande, Anna Maria Wremp till 

mötessekreterare samt Susanne Aringskog och Magnus Tibblin till protokollsjusterare. 

§5 Behandling av verksamhetsberättelse inklusive rapport från arbetsgrupper  

Andreas och Malin gick igenom verksamhetsberättelse för 2019 och informerade om 

verksamheten i föreningens arbetsgrupper. 

Styrelsen har 2019 bestått av Andreas Almstedt (ordförande), Malin Elinder (kassör), David 

Örtqvist, Magnus Thibblin, Susanne Aringskog och Anna Maria Wremp (suppleant). Under 

året har styrelsen hållit åtta protokollförda möten. 

Plan- och trafikgruppen samt Kopphagengruppen har haft aktuella frågor året. Skolgruppen är 

vilande. Hemsidesgruppen är inaktuell (hemsida finns och uppdateras vid behov) 

Föreningen hade vid årsskiftet ca 160 medlemmar. 

Plan- och trafikgruppen har under de senaste åren varit vilande, men styrelsen har följt upp 

följande frågor under 2019:  

- Planarbetet längs Kalle Blanks väg 

- Förbättrad lekpark i Länna 

- Yttrande kring Vedyxatippen 

 

Malin redogjorde för byggplanerna vid Kalle Blanks väg. Planarkitekten har meddelat att 

planarbetet har pausats. Kommunen kan inte gå vidare i nästa fas innan Trafikverket har gjort 

en trafikplan. En eventuell byggstart kommer därmed troligen att dröja ytterligare ca 1-3 år. 



Kommer lekparken i Länna att förnyas? Kommunen uppger att en ny lekplats ingår i 

utbyggnadsplanerna för Länna, men när dessa nu har pausats har kommunen lagt in i sin 

planering att utveckla lekplatsen. Dialog planeras 2021. 

Byalaget har tillsammans med Lärkstadens vägförening ställt sig bakom ett yttrande som 

skickats till Uppsala kommun gällande planer på utökad verksamhet vid 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. 

I Kopphagen är nu det nya golvet på dansbanan klart, och sponsorskyltarna har satts upp. 

Kopphagengruppen är i stort behov av engagerade medlemmar som kan hjälpa till med drift 

och skötsel. Mycket arbete har fallit på ett fåtal personer och det är en ohållbar situation. 

Evenemang som hållits i Kopphagen under året: Skolavslutning, Barnens Marknad, 

Midsommarfirande, Swingkatten, Julmarknad och uthyrning av festplatsen för privata 

evenemang, bl.a. ett bröllop. 

Länna byalag har haft hand om skötseln av stigen runt Ältsjön sedan 2012, med hjälp 

av frivilliga krafter. De senaste åren har det blivit många stormfällen och det går inte 

längre att sköta området på samma vis utan större insatser krävs. Olika alternativ 

diskuterades. Dialog med Upplandsstiftelsen och Holmen har inletts för att lägga upp 

en åtgärdsplan. Patric Stacksjö anmälde intresse för att hjälpa till med röjning. 

Holmen har planer att inviga en ”Kunskapsskog” i Länna. Planerna omfattar röjning 

av befintliga stigar, kartor, utbildningsdagar, etc.  

Föreningen har tidigare haft kontakt med kommunen om en servicepunkt i Länna, 

men detta har inte lett till några gemensamma målbilder.  

§6 Behandling av resultat- och balansräkning 

Kassör Malin Elinder redogjorde för resultat- och balansräkning för 2019.  

Befintliga tillgångar är framför allt till för förvaltning och underhåll av Kopphagen. 

Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning och lägga dem till 

handlingarna. 

§7 Behandling av revisionsberättelse 

Revisorerna har låtit meddela att de ”funnit att allt är fört med god ordning och reda och 

föreslår att årsmötet fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen full och tacksam 

ansvarsfrihet”.  

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Malin redogjorde för föreningens verksamhetsplan och målsättningar för 2020.  

Den viktigaste arbetsgruppen har varit Kopphagen, som är i stort behov av nya 

krafter. Malin uppmanar alla som har intresse eller som vill engagera sig i någon 

särskild fråga – kom till styrelsen och prata med oss. Vi står inför ett delvis avgörande 



år – kan vi få fart på föreningen? Vi planerar inga stora projekt i år, utmaningen blir 

istället att hitta fler engagerade krafter.  

Datum för vårstädning vid Kopphagen kommer att annonseras senare.  

Malin presenterade föreslagen budget för 2020.  

Verksamhetsplan och budget för 2020 fastställdes av årsmötet.  

§10 Fastställande av medlemsavgift 

Styrelsen föreslår bibehållen medlemsavgift, 50 kr för enskilt medlemskap och 100 kronor för 

familjemedlemskap.  

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.  

§11 Behandling av motioner och styrelsens förslag 

Inga motioner från medlemmar hade inkommit.  

§12 Val av styrelse 

I. Ordförande på 1 år: 

Årsmötet valde Malin Elinder till ordförande på 1 år. 

 

II. Styrelseledamöter på 2 år: 

Årsmötet valde Magnus Thibblin till styrelseledamot på 2 år och omvalde Susanne Aringskog 

och Anna-Maria Wremp som ledamöter på två år.  

 

III. Styrelsesuppleanter på 2 år: 

Årsmötet valde Fredrik Norberg till styrelsesuppleant på 2 år. 

 

IV. Val av revisorer 

a. Två revisorer (1 år). Årsmötet valde Björn Moberg (omval) och Gunnela Gustafsson 

(nyval) till revisorer på 1 år. 

 

b. En revisorssuppleant (1 år). Årsmötet valde Lars Waldestrand (nyval) till 

revisorssuppleant på 1 år. 

 

§13 Val av valberedning 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fungera som valberedning under 2020-2021. 

 

§14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 15 Mötets avslutande 



Ordförande Andreas Almstedt tackade medlemmarna för visat intresse förklarade årsmötet 

avslutat kl 19:45.  

 

Vid protokollet 

 

…………………………………… 

Anna Maria Wremp 

 

Justeras: 

 

 

…………………………………….      …………………………………….  

Magnus Thibblin  Susanne Aringskog 

 

 


