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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 2022-01-26 

Plats: Digitalt 
 
Närvarande:  
Ledamöter: Malin Elinder, Susanne Aringskog, Magnus Thibblin, Anna Maria Wremp, Thomas Martin 
Suppleanter: Johan Carlsson, Fredrik Norberg  
 
§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 Johan Carlsson.  

§5. Kopphagen  

Susanne meddelar att hon ännu inte hunnit sammanställa ekonomin från julmarknaden men att det är på 
gång. 

Malin ska skicka över verksamhetsberättelse och ekonomisk sammanställning för 2021 till Johan som 
sedan skickar in ansökan om pengar till kommunen.  

Eldning av rishögarna diskuteras och Malin får i uppdrag att skicka ut en Doodle med förslag på dag då 
eldning kan passa.  Det får inte vara för blåsigt. Det behövs inte många som är med, men förslagsvis några 
som parvis ansvarar och sköter eldandet under dagen.  

§6. FTI 
 
Johan sammanfattar kort besöket som FTI gjorde i Länna i december då han vara med och visade runt. 
Tydligen är planerna på en återvinningsstation i Länna tillfälliga, då man redan inom ca 4 år räknar med 
att alla hushåll ska ha källsorteringskärl på sina uppfarter. Om det byggs en station så kommer den m a o 
att endast finnas under en övergångsperiod. FTI jobbar vidare för att utvärdera förslagen.   
 
§7. Årsmötesplanering 
 
Styrelsen enas om att årsmötet ska hållas den 30 mars 2022. Malin åtar sig att skriva en inbjudan. Tom 
föreslår att vi ska bjuda in en representant från Holmen till årsmötet som kan berätta mer om projektet 
med Kunskapsskogen i Länna. Övriga i styrelsen tycker att det är en bra idé och Malin erbjuder sig att 
fråga sin kontakt på Holmen, Mikael Äng. Malin lovar att skicka ut inbjudan för granskning innan tryck 
och utdelning måste ske innan sista februari. Inbjudan kommer även att skickas ut via mail och läggas 
upp på hemsidan.  
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Samtliga får tala om hur de känner kring att sitta kvar ytterligare ett år i styrelsen. Malin meddelar att 
hon efter 17 år med olika roller i Länna Byalags styrelse nu känner att hon vill lämna styrelsen och låta 
andra ta över. Susanne sitter gärna kvar som kassör ett år till. Fredrik, Tom, Anna-Maria och Magnus kan 
sitter också gärna kvar, men ingen av dem är intresserade av ordföranderollen. Johan sitter gärna kvar 
och kan eventuellt tänka sig att ta på sig ordförande skapet. Malin lovar att berätta mer om vad det 
innebär vid ett separat möte med Johan.  
 
Malin och Susanne åtar sig att skriva verksamhetsberättelse och fixa ekonomin inför mötet. Skickar ut 
dokumenten till övriga i styrelsen för granskning via mail.  
 
§8.  Övriga frågor 
 
Tom talar om att han träffat på någon som undrat kring kommunens planer för lekplatsen i Lärkstaden. 
Ingen i styrelsen har någon uppdaterad information från kommunen gällande lekplatserna annat än att 
det tycks vara på gång ett samråd under 2022. Ingen åtar sig att kontakta kommunen. 
 
Malin frågar hur det gått med den Cykelvägsgrupp som skulle bildas med Fredrik, Magnus, Sebastian och 
Johan. Det möte som planerats före jul hade ställts in men det finns tydligen fortfarande intresse bland 
medlemmarna att göra något. Återstår att se vad det blir. 
 
§9. Datum för nästa möte 
 
Nästa möte blir årsmötet den 30/3. Frågor som måste avhandlas innan tas via mail och Whatsapp. 
 
§10. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet    Justeras   Justeras 
 
……………………………………………..  ……………………………………….… …………………………………………… 
Malin Elinder, Ordf.   Susanne Aringskog  Johan Carlsson 


