Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 160113
Plats: Länna skolas matsal
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Emil Ekman (led), Thomas Lugnet (led), Malin Elinder (kassör)
Hang around: Magnus Thibblin
Frånvarande: Dragan Djordjevic och Emilie Tingström
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Andreas utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Emil Ekman.
§5. Grupprapporter
Fibergruppen –Grävarbetet är just nu vilande på grund av det kalla vädret men projektet fortgår istället
med montering av väggdosor på fasad. Martinas tillsägelse och efterlysning av tydligare projektledning
från Lidén har gett resultat då mer information har delats ut till berörda.
Kopphagengruppen –Julmarknaden gick bra med tanke på vädret, 2425kr i vinst. Dock har belysningen
blivit utsatt för sabotage och nya ljuskällor har behövts köpa in, därav en minskad vinst till 1139kr.
Tyvärr blev det inget första pris i Leadertävlingen. Något som även är tråkigt är att Per valt att kliva av sin
position i Kopphagengruppen. Kopphagen har möte den 25jan för att diskutera framtiden. Ekonomin i
övrigt ser bra ut gällande Kopphagen, 18000kr på kontot.
Skolgruppen – Inget nytt gällande Skolan.
Plan-och trafikgruppen (Bygg-)


Mötet som hölls den 4 december gällande utbyggnaden av GC-vägen från Uppsala till Länna har
inte resulterat i något annat än att tidplanen inte kommer vara den samma, efter som sträckan
blivit längre innebär det mer projektering och att byggnationen av GC-banan tar längre tid.



Susanne Aringskog hade inte fått något svar angående väderskyddet/busskuren vid
busshållplatsen vid Länna Bruksgata.

Sida 1 av 2

Hemsidegruppen – Arbetet med hemsidan är nu klart och den nya hemsidan ligger uppe skarpt sedan
julmarknaden. Den kritik som inkommit har endast varit positiv vilket är väldigt kul. Om synpunkter finns
på något som saknas vill vi gärna att det uppmärksammas.
§6. Fiberkabelfestkommitée
Malin har kontakta Matts om festen och inväntar svar.
§7. Brev från Lännabo
Genomgång av inkomna förslag från Stig Björgården ang:
Manängen och Eksunda.
Manängenfrågan rör skötsel av Ältanleden då Malin tagit på sig att kontakta Matts Back som sköter
underhållet.
Eksundafrågan men även de tidigare frågorna gällande kopphagen och grusvägen förbi
skateboardplatsen skall Thomas kontakta Stig för.
§8. Länna byalag 2016
Tidpunkt för årsmöte flyttas från den 17 mars till mån. 21 mars 2016, kl. 19:00 i Kapellet i Löt.
Styrelsen fungerar som valberedning och en första sondering påbörjades beträffande tänkbara
kandidater till styrelsen. Emelie har begärt urträde, då hon flyttar till Uppsala. Susanne ställer upp som
kassör efter Malin, som kan tänka sig att ta en suppleant-plats i den nya styrelsen. Andreas ställer upp
för omval som föreningsordförande. Martina och Magnus är villiga att gå in i styrelsen.¨
Förslag på dragplåster till årsmötet är Erik Pelling och Mimmi Skarelius från Uppsala Kommun.

§9. Övriga frågor
Mera information gällande Tennisföreningen och Fiskeföreningen har ställts till Roger Jacobsson i
Macken för att kunna läggas ut på hemsidan. Andreas kompleterar med den information han har
gällande fiskef. medan info om tennisen mailas igen till Roger.
§10. Datum för nästa möte
Nästa möte blir tis. 17 februari kl.20.00 i Länna skola.
Mötet därefter, Årsmötet mån.21 mars kl.19.00 i Kapellet i Löt.
§11. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat
Vid protokollet

……………………………………………..
Andreas Almstedt, ordförande
Justeras

……………………………………………….¨
Emil Ekman
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