Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2016-03-21
Plats: Kapellet i Lännalöt
Närvarande: ca 45 personer
§1 Mötets öppnande
Ordförande Andreas Almstedt öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2 Mötets stadgeenliga utlysande
Enligt stadgarna ska tid och plats för årsmötet kungöras senast en månad innan mötet.
Flygblad med tid och plats delades ut i februari till samtliga hushåll i Länna.
Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenlig utlyst.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§4 Val av mötesfunktionärer
Årsmötet beslutade utse Andreas Almstedt till mötesordförande, Susanne Aringskog
till mötessekreterare samt Lars Waldestrand och Gunnela Gustafson till
protokollsjusterare, tillika rösträknare.
§5 Behandling av verksamhetsberättelse inklusive rapport från arbetsgrupper (GÄSTER)
Denna punkt började med rapport från en av arbetsgrupperna Hemsidegruppen, där
Malin Elinder berättade att det ideella arbetet med att skapa en ny och attraktivare
hemsida inleddes under våren 2015. Tanken var att hitta ett forum för dialog mellan
Länna byalags styrelse och medlemmarna samt mellan kommunen och Länna-borna.
Gruppen har bestått av Malin Elinder (samordnare), Martina Olofsson och David
Örtqvist. Den nya hemsidan lanserades i december 2015 och allt arbete är utfört ideellt
och utan kostnad för föreningen. Den aktiva fasen för arbetsgruppen är nu över och
det handlar nu om att hålla sidan uppdaterad. Hemsidan tas fram och visas för
mötesdeltagarna. På fråga framkommer att ganska många redan varit in och tittat på
sidan. Malin ber oss att gå in på hemsidan för information som rör Länna. Hon tar
särskilt upp att det går att anmäla sig för att få nyhetsbrev via e-post från det/de
områden man har intresse av. Under fliken Länna finns rubriken Service, företag och
föreningar där instanser av lokalt intresse presenteras. Malin uppmanar
mötesdeltagarna att höra av sig om något ska läggas till. Samma gäller under rubriken
Nostalgi där det finns skralt med bilder. Malin uppmuntrar Lännaborna att dela med
sig av fler historier och bilder som rör Länna. Under fliken Kommuninformation ska
medlemmarna och andra intresserade kunna hitta uppdaterad information till/från
kommunen som berör oss som bor i Länna med omnejd.
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Därefter presenterade Mimmi Skarelius Lille sig och sitt arbete som landsbygdsstrateg
på Uppsala kommun samt vad som är aktuellt för Länna. Hon nämnde särskilt arbetet
med den nya detaljplanen som rör bostadsbyggande längs Kalle Blanks väg. Man är nu
inne i den inledande utredningsfasen i planprocessen. Nästa fas är samråd som Mimmi
hoppas ska bli av till hösten. Mer information kommer framöver och presenteras då
på Länna byalags hemsida. Arbetet med de nya VA-ledningarna har gått bra och
förhoppning finns om att de ska kunna tas i drift redan till sommaren. Det pågår även
ett arbete med att se över möjlig rekreationsväg till Fjällnora där Malin Elinder gjort
kommunen uppmärksam på anläggningsvägar till Länna som kan användas för att
binda samma även Länna. Även här kommer information längre fram men Mimmi
betonar att det inte är en pendlingsväg för cykel som diskuteras. Trafikverket kommer
att påbörja en åtgärdsvalsstudie för väg 282 under 2016. Det är Trafikverket som
ansvarar för att bygga eventuella cykelvägar men allt styrs av Länstransportplanen.
Kommunen undersöker även möjligheten till en återvinningsstation till Länna. Mer
information kommer framöver.
Mimmi får fråga om reningsverket i Uppsala klarar av utbyggnationen av VA-ledningar
ut till Länna. Mimmi har inte hört att det inte ska klara av det men tar med sig frågan.
Matts Back betonar vikten av att kommunen koordinerar planeringen för väg 282
tillsammans med Trafikverket.
Sven Uhlås, verksamhetsledare på Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling (f.d. Leader),
berättade om vilka möjligheter som finns att söka stöd för finansiering till olika projekt
på landsbygden. På fråga framkommer att det finns möjlighet att ansöka om stöd för
till exempel nytt golv till dansbanan i Kopphagen. En ansökan görs utifrån ett fastställt
formulär där skälen till ansökan bedöms av en styrelse/LAG (lokal aktionsgrupp). En
poängsättning sker utifrån vissa kriterier för att se om bidrag ska lämnas. Vi tolkar det
som att det krävs en hel del av en ansökan. Skillnaden jämfört med tidigare
ansökningsförfarande, där vi via Leader fick finansiering för dansbanans tak, är att
ideella arbetstimmar kunde räknas med istället för likvida medel. Den möjligheten
finns inte nu. Det positiva med förändringen är att det nu är möjligt att få finansiering
på ända upp till 100 procent av den planerade budgeten. Kansliet hjälper gärna till med
frågor kring en ansökan och det går bra att kontakta Sven Uhlås direkt. Den nya
programperioden för att söka finansiering löper under 2015-2021 med möjlighet att
börja redan nu samt söka löpande under hela perioden. Avgörande för om/när
finansiering kan beviljas är när styrelsen har möten, för i år är det planerat med 6 till 7
möten. Ansökan sker digitalt via Jordbruksverket.
Efter att vi tackat Mimmi och Sven för deras presentationer är det dags för Malin
Elinder att redogöra för Kopphagengruppens arbete. Det framkommer att gruppen
arbetar hårt för att få de stora arrangemangen att fungera, midsommar, julmarknad
och Swingkatten nämns bland annat. Under lång tid har gruppen bestått av samma
personer och samordnare Per Lundberg väljer nu att tacka för sig. Malin kommer att
ingå i gruppen som samordnare och planen är att hitta fler Lännabor som kan och vill
engagera sig samt lösa finansieringen av golv till dansbanan. Ett nytt golv är nödvändigt
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för att kunna arbeta vidare med större uthyrning av Kopphagen och på så vis få in mer
intäkter. All hjälp och alla idéer är välkomna. Att söka finansiering via Leader är
intressant men det kommer att krävas en hel del arbete. Fråga väcks även kring om
det är möjligt att kanske göra något mer än utedass? Vi får även veta att golvet
spikades för 32 år sedan! En Facebook-grupp finns för övrigt för Kopphagen. Per
Lundberg tackas för sitt mångåriga arbete i Kopphagengruppen med en stor applåd!
Matts Back, samordnare för Fibergruppen, rapporterar att etapp 1 och 2
(Lärkstan/Kålbo samt Länna fram till Ältsjövägen) nu i princip är klara. Det lokala nätet
är ihopkopplat och fibersignalen till Länna fungerar. En central är uppbyggd i
bostadshuset Furan. Testkörningar görs och det är därför viktigt att strömmen i de
installerade dosorna är på. Det är nu dags för etapp 3 och 4 (Löt och Myskdalen) och
Matts Back betonar att det är dags att skicka in avtalen nu och vid frågor som rör
avtalen ta upp dessa snabbt. Återställningsarbetet av mark för etapp 1 och 2 kommer
att ske under innevarande säsong, vägföreningarna och kommunen är delaktiga i det.
På fråga om varsel i förväg för att kunna vara med och justera vid asfaltering hänvisar
Matts till information i kommande nyhetsbrev. Flera tar upp att avtal för produkter
och tjänster borde ha kommit ut nu. Matts Back är medveten om förseningen men är
trygg i att de kommer ut inom kort samt har han samstämmiga uppgifter om att Lidén
data är ett företag med god ekonomi som kan driva nät. Möjlighet finns att skräddarsy
tjänster och nätet är öppet för andra operatörer, dock inte Telia som valt att tacka nej
till att erbjuda tjänster via ledningar som de inte själva äger. Matts Back hänvisar oss
till hemsidan för Kjell & Co där det går att hitta information om hur man bygger ett
hemnätverk.
Malin berättade att hon som samordnare för förskole- och skolgruppen håller fortsatt
kontakt med kommunen. Intentionerna från kommunen är goda och elevunderlaget
ser positivt ut, bland annat med hänsyn till nybyggnation i Uls-Väsby/Kinsta. Det är inte
något beslut fattat kring invändig renovering av nuvarande skola och förhoppningen
är att det ska bli en ny kombinerad förskola/skola. Malin tar upp att det blir en uppgift
för byalaget att bevaka frågan samt även föra fram synpunkter kring placering och
nyttjande av lokalerna. Malin tarr tacksamt emot information.. På förskolan görs nu en
akut renovering med bl adränering och tak över sandlådan. Fråga ställs om den kan
vara en signal om att förskola/skola blir kvar men Malin menaratt det intebehöver
betyda det eftersom åtgärderna är nödvändiga och en ny förskola först kommer att
byggas om ca 5 år.
Mot slutet av arbetsgruppernas rapportering var det fikapaus och en stor del av
mötesdeltagarna lämnade mötet. Efter all rapportering beslutade årsmötet att lägga
verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§6 Behandling av resultat- och balansräkning
Malin Elinder och Andreas Almstedt redogjorde för resultat- och balansräkning.
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Det som särskilt noterades var att intäkterna för medlemsavgifterna ökat med 3 000
kronor, att det under kostnad för hemsidan endast finns årsavgift för Web-hotel då allt
annat arbete gjordes ideellt samt att vi har en fordran på Upplandsstiftelsen som avser
förra årets skötsel av Ältsjöstigen. Efter överenskommelse med revisorerna kommer
denna intäkt att bokföras på årets intäkter. Värt att notera är även att huvuddelen av
intäkterna kommer att öronmärkas till Kopphagen, ca 14 000 kronor kommer att
flyttas till konto för Kopphagen.
Årsmötet beslutade godkänna resultat- och balansräkning och lägga dem till
handlingarna.
§7 Behandling av revisionsberättelse
Revisorerna Sture Larsson och Björn Moberg var inte närvarande vid mötet men
ordföranden läste ur deras revisionsberättelse där det framgår att de ”funnit att allt är
fört med god ordning och reda och föreslår att årsmötet fastställer balansräkningen
och beviljar styrelsen full och tacksam asvarsfrihet.”.
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Andreas Almstedt och Malin Elinder redogjorde kortfattat för förslag till
verksamhetsplan och budget. Främst behandlar planen att styrelsen fortsätter arbetet
med att vara kontaktlänk mellan kommunen och byalagets medlemmar, där den nya
hemsidan är en viktig länk. Ökat medlemsengagemang i Kopphagen och finansiering
av nytt dansbanegolv är en viktig målsättning, ochett aktivt arbete ska göras för en
ökad medlemstillströmning. I planen ingår även bevakning av kommunens panarbete,
särskilt med fokus på renovering/nybyggnation av skola/förskola, samt Fiberprojektets
avslutande fas.
Fråga ställs om kontaktperson finns gentemot landstinget med hänsyn till byggplaner
gällande ny vårdcentral. Kontaktperson finns inte idag.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
§10 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslog bibehållen medlemsavgift enligt föregående års höjning, 50 kr för
enskilt medlemskap och 100 kronor för familjemedlemskap.
Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag.
Fråga ställs om föreningen har uppgifter om vilka medlemmarna är. Malin Elinder
bekräftar att uppgifter finns, men att enskilda familjemedlemmar ofta saknas då
många betalar familjemedlemsskap utan att meddela vilka som ingår i familjen.
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§11 Behandling av motioner och styrelsens förslag
Inga motioner från medlemmar hade inkommit.
§ 11 Val av styrelse
I. Ordförande på 1 år:
Årsmötet valde Andreas Almstedt till ordförande på 1 år.
II.

Styrelseledamöter på 2 år:
Årsmötet valde Thomas Lugnet, Magnus Thibblin, Martina Olofsson och Susanne
Aringskog till ledamöter på 2 år.

III.

Styrelsesuppleanter på 2 år:
Årsmötet valde Malin Elinder och Emil Ekman till suppleanter på 2 år. Styrelsen
välkomnade intresserade Lännabor till styrelsemötena.

IV.

Val av revisorer
a. Två revisorer (1 år). Årsmötet valde Sture Larssson och och Björn Moberg till
revisorer på 1 år.
b. En revisorssuppleant (1 år). Årsmötet valde Mikael Sjödin till revisorsuppleant
på 1 år.

§12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§13 Val av valberedning
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fungera som valberedning under 2016.
§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande
Ordförande Andreas Almstedt tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade
2016 års årsmöte för avslutat
Vid protokollet
……………………………………
Susanne Aringskog
Justeras

…………………………………….
Andreas Almstedt

Lars Waldestrand
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Ordförande

Protokollsjusterare

………………………………………
Gunnela Gustafson
Protokollsjusterare
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