Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 2021-10-26
Plats: Hemma hos Malin Elinder
Närvarande:
Malin Elinder (Ordförande), Susanne Aringskog, Anna-Maria Wremp, Magnus Thibblin, Fredrik Norberg
och Tom Martin.
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Magnus Thibblin utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Som protokolljusterare utsågs Susanne Aringskog och Malin Elinder.
§5. Kopphagen
a) Summering höstfixardag och vad som återstår:
Höstfixardagen löpte på fint och korvgrillning var uppskattat i år igen. Kul att så många kom och
hjälpte till samt att Coronarestriktionerna hade lättat.
Dass-skylten är fixad och förslag inkom om att använda lamineringsmaskin för att plasta in lappar
för både dass och uthyrningsinformation, Malin kollar detta. Diskussion om att elda nedtagen sly
och måla, men inget konkret beslutades.
b) Julmarknad den 2e advent – kör vi? Vem gör i så fall vad?
Styrelsen tycker att vi ska köra då det finns ett behov av att ses efter Corona-pandemin. Gällande
Luciatåg så ska frågan ställas till trivselföreningen i skolan om de kan tänka sig organisera ett
sådant samt om de kan tänka sig att hjälpa till med vissa aktiviteter till julmarknaden. Byalaget
ska ha ett bord på julmarknaden för information om el-renoveringen och upplysa om
sponsringsmöjlighet för Lännabor. Anna-Maria kollar med Lokalsvepet angående annons om
Julmarknad och Tom fixar stor skylt vid infarten till Kinsta-vägen. Inga lappar kommer att delas ut
denna gång!
c) Elinsamling
Malin informerar om att Ulf Pichl ska flytta. Malin väntar på en lista över vilket material som
behövs för el-renoveringen, samt en plan på vad som ska göras. Malin har även haft möte med
Thomas och Per gällande el-renoveringen. De kommer fixa material under vintern och arbete
med själva renoveringen kommer starta under våren 2022. Insamlingen av sponsorpengar för el-
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renoveringen går bra vi har fått in ca 15000 kr och vi hade tidigare avsatt 15000 kr så totalt finns
30 000 kr i nuläget. Malin hade också fått in en förfrågan om sponsor från ett lokalt företag som
eventuellt var villiga att bidra med 5000 kr, Malin kollar om det är OK. Den ansökan som Johan
skrivit till Uppsala Kommun gäller inte bara el-renovering utan även övrigt som bör fixas.
Ansökan skickas in under vintern 2022.
§6. Cykelvägsfrågan
a) Johan har skrivit ett förslag på yttrande till Länsplanen 2022-2030.
Malin går igenom och förklarar frågan och redogör för Johans yttrande och informerar om att
hon har skickat över en version med några justeringsförslag som alla kunnat ta del av på mailen.
Samtliga i styrelsen är överens om att det är bra att vi trycker på gällande cykelväg.
b) Fredrik föreslår att en cykelbanegrupp ska bildas.
Fredrik informerar att han har en granne som är insatt i cykelfrågor och även har kontakter inom
EU där man kan ansöka om pengar till cykelbaneutbyggnad. Fredrik tycker att det vore bra med
en separat cykelgrupp som tittar närmare på möjligheter gällande cykelbana. Byalaget tycker det
är en bra idé och Fredrik får ta lead och sätta ihop en sådan grupp.
§7. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) – genomgång av förslag
Malin meddelar att FTI har frågat Byalaget om förslag på lämplig placering av en
återvinningsstation. Frågan om placering har gått ut till boende i Länna genom mail och
Facebookinlägg. Malin redogör för de olika inkomna förslagen.
Inkomna förslag/synpunkter:
1, Pendlarparkeringen vid Malmen (Gamla Konsum) där det tidigare låg en kiosk!
2, Holmens kontor.
3, Inte vid Lärkstan (låter mycket med glasåtervinning).
4, Grönyta innan avfart mot Kinsta.
5, Där återvinningsstationen tidigare låg, dvs nuvarande ”skateboardparken”.
Malin skriver ihop ett förslag som styrelsen får kolla igenom innan det skickas vidare till FTI.
§8. Övrigt
Fredrik informerar om tennisföreningen och vad som planeras framåt med eventuellt ny
Padelbana. Han kommer lägga mycket fokus där och det kommer inkräkta på hans engagemang i
Byalaget där han gärna sitter kvar i styrelsen men inte är lika aktiv.
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§9. Datum för nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till slutet av november, förslag: Ons 24/11 kl 19:30.
§10. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

……………………………………………..
Magnus Thibblin

Justeras

……………………………………………….
Malin Elinder, ordförande

……………………………………………….
Susanne Aringskog
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