Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 141218
Plats: Länna skola
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Emil Ekman (kassör), Malin Elinder (sekreterare), Matts Back (led) och Thomas Lugnet
(suppl.)
Frånvarande: Emilie Tingström (suppl.)
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3. Mötessekreterare
Malin utsågs till mötessekreterare.
§ 4. Protokollsjusterare
Att jämte ordförande justera mötesprotokollet utsågs Matts
§5. Besök av Erik Pelling, kommunalråd (s)
Erik berättar att kommunens övergripande målsättning är att Uppsala kommun ska bli landets bästa
landsbygdskommun. Alla tre styrande partier är eniga om detta. Erik har genom sin roll som kommunalråd
med särskilt ansvar för landsbygdsfrågor även blivit ordförande i plan- och byggnämnden, sitter i markoch exploateringsrådet (som sköter Uppsala kommuns mark) och samarbetar nära med
landsbygdsstrategen Mimmi Skarelius. Han har ansvar för mark och exploatering och menar att byggande
en förutsättning för att möjliggöra lokal service på landsbygden. Kommunen funderar över olika sätt att
jobba med lokalt, kanske inte genom att återgå till medborgarkontor, men kanske genom att samarbeta
med lokala handlare som får fungera som ”kommuninformationspunkter” eller dylikt. Olika idéer finns.
Erik menar att det blir viktigt för honom att arbeta för att hitta en balans i kommunen mellan satsningar på
Uppsala som 4e största stad och att samtidigt satsa på att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.
Uppsala är den största (eller näst största) landsbygdskommunen m a p antalet invånare som bor på
landsbygden.
Matts berättar kort om byalaget och de frågor vi drivit och driver gentemot kommunen och den tröghet vi
många gånger upplevt i kontakten med kommunen samt vad gäller implementering av beslut och
vallöften. Matts nämner behovet av att få igång och underlätta för nybyggnation (Holmens och
Uppsalahems projekt) för att i sin tur få ett rimligt befolkningsunderlag för förskola och skol. De
anmärkningsvärda problemen i fiberkabelprojektet samt vägfrågan diskuteras också. Erik nämner att det
kommer att vara stort fokus på att bygga ut Uppsala längs med järnvägssträckningar med goda möjligheter
till kollektivtrafik och där ligger Länna sämre till än mindre orter längs t ex Dalabanan (Vänge, Järlåsa
och Vittinge) och längs stambanan (Storvreta, Vattholma och Skyttorp). Det är stor konkurrens om
vägpengarna eftersom det i allmänhet satsas mindre på vägar nu.
Malin nämner att det i linje med detta skulle vara vettigt att se över möjligheten att bygga cykel. Och
gångväg på delar av de långa och rejäla grusvägar som byggts i samband med VA-dragningen. Erik kände
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inte till detta sedan tidigare men blir intresserad av detta och ska kolla upp det. Han ber Malin skicka
bilder på grusvägarna.
Det framkommer att Göran Carlén fortsatt involverad (ansvarig?) för den nya Översiktsplanen som ska tas
fram under 2015 och som det ska beslutas om tidigt 2016. Ola Karlström är också engagerad i detta
arbete.
Erik föreslår att byalaget ska delta i Landsbygdsforum onsdagen den 4 februari. Styrelsen uttrycker
önskemål om att vara med. Malin åtar sig att anmäla två personer.
Mest konkret är att Erik nämner att Länna byalag kanske skulle kunna passa för att vara med i ett
pilotprojekt där byalaget i samarbete med kommunen arbetar fram en lokal utvecklingsplan för Länna. Det
skulle kunna fungera som underlag för den stora kommunala Landsbygdsplan som ska upprättas. Erik
hoppas detta arbete ska komma igång relativt omgående. Styrelsen är positiv till att diskutera möjligheten
kring att vara med i ett sådant pilotprojekt.
Sammanfattnignsvis så fick Erik inblick i de flesta (kommunala) frågor som Länna byalag arbetar med:
Holmens och Uppsalahems planärende, planeringen för ny skola/förskola, önskan om ombildning av
”VA-vägarna” till gång- och cykelväg, utvecklingen av väg 282 samt lösning av kvarstående hinder för
Fiberprojektet. Styrelsen tyckte att det var ett lyckat möte där möjligheterna att ha en fortsatt bra dialog
med Erik kändes goda.
§6. Inför årsmötet 2015
 Det konstaterades att ingen formell valberedning utsågs vid årsmötet 2014, så styrelsen står som
valberedning. Malin och David tar på sig ansvaret för detta.
 Två möjliga datum för årsmötet 2015 presenterades, ons 11/3 eller ons18/3. Malin kollar med
Länna IF vilket datum de ska ha årsmöte.
 Inbjudningar till årsmötet måste skickas ut senast en månad innan, dvs senast sön 8 mars alt. 15
mars. Dessförinnan måste ”temat” för årsmötet vara bestämt och inbjudningar skrivas och tryckas.
 Förslag på ”tema” för årsmötet är dels att bjuda in Erik Pelling eller Mimmi Skarelius och
diskutera landsbygdsutvecklingsplanearbetet. Ett annat förslag är att bjuda in representatner för
lokala föreningar tex tennisklubben, Fiskeföreningen, Länna IF och ev flera lokala föreningar.
Dessa båda teman kan med fördel kombineras och Andreas åtar sig att kontakta Fiskeföreningen,
och Tennisklubben. Malin kontaktar Mimmi Skarelius.
 Verksamhetsberättelse – Malin kontaktar Per om att refogöra för vad Kopphagengruppen gjort
under 2014. Matts skriver om fibergruppen och plan-& bygggruppen.
 Ekonomi och revision – Andreas kollar upp vilka som är revisorer och han och Emil kontaktar
dem (Thomas Nilsson, Karl-Axel, Sture Larsson?)
 Malin ser till så att alla protokoll finns på plats och är signerade.
§7. Hemsidan
Malin nämner att hon kontaktat en tjej som initialt var intresserad av att åta sig att fixa byalagets hemsida
men att hon sedan backat ur. Andreas har pratat med David Örtqvist och David har erbjudit sig att hjälpa
till att ”dra i trådar” för att få sidan fixad.
§8. Övriga frågor
Emil flaggar för att han kan komma att behöva hjälp med bokslutet och att han helst inte sitter kvar som
kassör under 2015.
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§9. Datum för nästa möte
Nästa möte hålls onsdag 14 januari kl. 19.00 i Länna skolas matsal.
§10. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet:
……………………………
Malin Elinder, sekreterare

……………………………
Andreas Almstedt
Ordförande

……………………………
Matts Back
Justerare
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