Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 2021-05-06
Plats: På Malins veranda + Zoom
Närvarande:
Ledamöter: Malin Elinder, Susanne Aringskog, Anna Maria Wremp, Thomas Martin, Fredrik Norberg
(suppl)
Suppleant: Johan Carlsson
Frånvarande: Magnus Thibblin
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Anna Maria utsågs till mötessekreterare enligt rullande schema. Följande gånger blir då:
• Magnus
• Johan
• Fredrik
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Fredrik och Tom.
§5. Kopphagen
Bestämdes att vi anordnar en städhelg 29-30 maj kl 10-15.
Att göra-lista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sopa och skura dansbanans golv. (4 personer)
Olja dansbanans golv – går att göra dagen efter om det är varmt väder.
Städa kiosken – (2 personer, men fler kan byta av varandra)
Städa dassen
Räfsa löv och kratta (5-7 pers)
Kassera myr-ätet bord
Hämta och köra dit nytt bord?
Fortsätta städa under scenen (1-2 pers), ev sätta upp fler hyllor
Midsommarstångens fäste är trasigt, behöver lagas.
Ta hand om midsommarstång och bänkar (2-4 pers)
Skrapa och måla

Tom och Anna Maria tar med kastruller till varmkorv. Malin tar med extra platta. Malin fixar förslag till
utskick. Susanne köper korv etc. Malin köper färg och ev. ett par extra skrapor.
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Städdagen annonseras i Facebook-gruppen och via mail till e-postlistan. Vi gör även ett utskick där vi
kombinerar det med en uppmaning om att bli medlem/förnya medlemsskapet och att det är extra viktigt
i år då vi har minskade intäkter. Man får gärna också stötta arbetet med Kopphagen med extra bidrag.
Ulf Pichl anslöt via Zoom för att diskutera översyn och renovering av elen i Kopphagen. En första
besiktning visade på flera allvarliga brister som behöver åtgärdas. Ulf gör en andra besiktning inom tre
veckor och därefter en arbetsorder. Ulf kan köpa in det material som behövs och sedan fakturera
Byalaget.
Rapport från Magnus/Fredrik gällande skylt i Kopphagen
Tom har röjt sly och tagit bort farliga grenar vid Ekens lekplats i Kopphagen.
Utegymmet (Johan)
Johan har kontaktat Uppsala kommun och fått tips på ett antal olika stöd som vi kan söka, framför allt
stöd för förvaltning av kulturmiljöer, upprustning av byggnader, etc. men kanske även några för utegym.
Johan går vidare med det och börjar jobba med att ta fram ansökningar.
§6. Ältsjön
Malin rapporterade från mötet den 29 april då Malin och Bengt-Arne träffade två representanter från
Holmen och två från Upplandsstiftelsen. Vid mötet konstaterade att det inte är så mycket kvar att
åtgärda. Arbetsfördelning framöver: Upplandsstiftelsen röjer och Holmen sköter skogen. Länna Byalag
målar stigmarkering på träden. Holmen avsätter 500 ha mark i Uppsala till en av fyra ”Kunskapsskogar”
och Ältsjöstigen blir en viktig del av projektet. Kunskapsskogen som blir Holmens fjärde ska vara klar
2022.
https://www.holmen.com/sv/skog/besok-skogen/kunskapsskogar/
Bengt-Arne har lagt ut spänger på den blötaste delen av stigen och satt upp nya bänkar.
Vi avvaktar med Ältsjöstigens dag.
§7. Facebook
Tom och Anna Maria har blivit administratörer. Malin har uppdaterat gruppbeskrivningen.
Gruppen heter nu ”Det händer i Länna; Byalaget, Kopphagen m.m.” Till nästa möte: Fundera på ett
bättre namn och ny bild.
§8. Nytt ang. målning av stationshuset och skyltar
•
•

Tom har tagit kontakt med Lennakattens tågförening och erbjudit arbetskraft mot att
tågföreningen köper in färg. Tom väntar på återkoppling.
Skyltar: Toms kompis kan fräsa skyltar åt oss, men vi behöver välja träslag. Vi diskuterar och
bestämmer via mail vilka skyltar (texter) som vi önskar.

§9. Övriga frågor
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Rusta upp anslagstavlan i korsningen 282/Kinstavägen? Fundera på det för framtiden.
§10. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Justeras

……………………………………………..
Anna Maria Wremp

……………………………………….…
Tom Martin

……………………………………………
Fredrik Norberg
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