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Verksamhetsåret 2015 

Styrelsen 
Styrelsen bestod under året 2015 av: 

Ordförande  – Andreas Almstedt 

Ordinarie ledamöter – Malin Elinder (kassör) 
     Thomas Lugnet 
     Emil Ekman 
     Dragan Djordjevic 

Suppleant     – Emilie Tingström 

Antal möten 
Under året har styrelsen hållit åtta protokollförda styrelsemöten. Under flertalet av dessa 
möten har Magnus Thibblin närvarat som gäst. 

Antal medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 2015/2016 drygt drygt 220 medlemmar. Exakt antal 
medlemmar är okänt då många betalat avgift för familj men endast namngivit en person. 
Vissa av dessa avgifter kan antas representera flera medlemmar. Medlemsavgiften har 
under året varit 50 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj. 

Året som gick 2015 
Årsmötet hölls den 18 mars 2015 i ett av klassrummen på Länna skola. Tack vare en 
ovanligt bra uppslutning på mötet, sammanlagt deltog ca 50 personer, var det väldigt 
trångt. Representanter för Lidén Data närvarade och berättade om planeringen inför 
grävarbetet som skulle påbörjas under våren. 
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Den arbetsgrupp som lägger tid och energi på att hålla Kopphagen i trim har oförtrutet 
jobbat vidare under 2015. Ett antal aktiviteter, både i Länna byalags regi och externt, har 
arrangerats, se nedan. VARMT TACK för Kopphagengruppens förträffliga insatser – 
ni gör Länna till en trivsammare plats att bo på!   

Plan- och trafikgruppen har även under 2015 huvudsakligen ägnat sig åt att upprätthålla 
en konstruktiv dialog med Uppsala kommun kring den detaljplanering som pågår av 
området norr om Länna vårdcentral. Planen är att området ska bebyggas med ca 140 nya 
bostäder. Kommunens arbete har dock dragit ut på tiden och främst handlat om att samla 
in underlag och låta utföra undersökningar av olika slag. Dialogen med Länna byalag har 
därför varit mycket begränsad.  

Fibergruppen har under 2015 börjat se resultatet av sitt mångåriga arbete för att i 
samarbete med Lidén Data få till stånd ett lokalt heltäckande datafibernät i Länna. Under 
året beviljade Uppsala kommun -  efter lång fördröjning - tillstånd så att grävning och 
kabeldragning kunde påbörjas. Vid årsskiftet 2015/2016 hade större delen av 
fastigheterna i centrala Länna fått sina kabelanslutningar. Det dröjer dock till mars 2016 
innan nätet ”tänds”. Arbete i Löt och Myskdalen kommer att fortgå under 2016. 

Byalagets styrelse har bevakat kommunen med inriktning på förskole- och skolfrågan, 
men inget nytt har hänt under året. I och med att detalplanearbetet för det nya 
bostadsområdet dragit ut på tiden har det inte funnits några konkreta skolfrågor att arbeta 
med. Om detaljplanearbetet för det nya bostadsområdet presenteras under 2016 kan det 
bli aktuellt att väcka liv i den slumrande skolgruppen, för att i dialog med kommunen se 
till så att en eventuell ny skola får den placering och funktion som Lännaborna önskar.  

Hemsidegruppen bildades under senvåren 2015 och under december lanserades en helt 
ny hemsida på www.lannabyalag.se. Den nya hemsidan kommer förhoppningsvis att 
bidra till att fler håller koll på vad som pågår i Länna och i förlängningen även till att fler 
engagerar sig i byalaget och andra byangelägenheter! 
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Rapporter från byalagets arbetsgrupper 

Kopphagengruppen 
Samordnare: Per Lundberg 

Arbetet med att sköta om och utveckla Kopphagen har fortsatt under 2015, detta år främst 
genom att gruppen sett till att de traditionella arrangemangen såsom den vårliga 
storstädningen, midsommarfirandet och julmarknaden gått av stapeln.  

Midsommarfirandet var välbesökt med dans till levande musik, lekar, fika och glass till 
alla dansande barn. Julmarknaden hölls traditionsenligt den andra advent med ett tiotal 
utställare som utnyttjade tillfället att för en billig penning sälja och marknadsföra sina 
produkter. Taket över dansbanan var väldigt uppskattat eftersom vädret inte var det bästa. 
Barn från bl a Länna skola gick luciatåg och sjöng så att det knappt fanns ett öga torrt i 
publiken. 

Ett antal externa arrangemang såsom utomhusgudstjänst och Zumbapass har hållits i 
Kopphagen. I slutet av augusti hade även Länna IF målgången för sin årliga tävling 
”Lötsjön runt” i Kopphagen, och Swingkatten hade sitt svängiga dansarrangemang. 

När det gäller dansbanan har det inte skett några större förbättringar eller förändringar 
under året. Svårigheten att hitta finansiering är en orsak, men även bristen på Lännabor 
med lust att engagera sig har bidragit. Till vår besvikelse har den ljusslinga som suttit 
uppsatt under taket på dansbanan varit föremål för meningslöst sabotage, vilket resulterat 
i onödiga kostnader för inköp av nya lampor. 
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Taket över dansbanan byggdes med hjälp av pengar från EU-projektet Leader 
Upplandsbygd. Bidragsperioden, som varade mellan 2007 – 2014, avslutades i november 
2015 med en gala i Hantverksföreningens lokaler i Uppsala. I slutrapporten för Leader 
Upplandsbygd omnämndes tre projekt som Länna Byalag bekostat med projektpengar: 
Park 282 (skateboardramperna), förstudien för fiberprojektet och förstudien för ”Festplats 
Kopphagen”. Projekt Festplats Kopphagen (som avser själva bygget av taket på 
dansbanan) nominerades som ett av tre, till bästa projekt i kategorin ”projekt i Uppsala 
kommun”. Vi vann inte men är absolut hedrade och stolta av att vårt projekt 
uppmärksammades på detta sätt! 

Slutligen vill Kopphagengruppen tacka de som på olika sätt deltagit i arbetet med Lännas 
fina festplats och uppmuntra fler att komma med i gruppen. Kopphagen med sin fina 
dansbana och vackra natur har stor potential och blir det vi tillsammans gör den till! 

Plan- och trafikgruppen  
Samordnare: Thomas Lugnet 

Holmen, Uppsala Hem och Uppsala kommun har under året samarbetat kring 
detaljplanen för de planerade bostadsområdena norr om Länna vårdcentral. Detta arbete 
har dragit ut rejält på tiden då en första prognos var att detaljplanen skulle komma ut på 
samråd tidigt under 2015. Nu ser det ut som att den i bästa fall kommer under våren 
2016. Plan- och trafikgruppen har bevakat arbetet men insynen har varit mycket 
begränsad. Förhoppningsvis blir det annorlunda från och med att planen går ut på samråd. 

Fibergruppen 
Samordnare: Matts Back  

Under hösten 2015 kunde äntligen grävarbetet påbörjas efter en rejäl försening på grund 
av en utdragen kommunal tillståndsprocess. Grävarbetet har sedan dess på det stora hela 
gått bra, men försenats ytterligare på grund av oväntat mycket sten i den mark som 
berörts av grävningen. Entreprenörerna har behövt lägga mycket arbete på bortforsling av 
sten och framkörning av ny återfyllnad. 
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Grävning och nedläggning av slang har under 2015 påbörjats och slutförts i Lärkstan och 
Bibacken. Under vinterperioden har en paus i själva grävarbetet gjorts till följd av tjälen, 
men kabeldragning i den nedlagda slangen, anslutning av enskilda abonnenter samt 
ihopkoppling av hela nätet för centrala Länna har fortsatt. Upptändning av nätet beräknas  
kunna ske i mars 2016 för de centrala delarna av Länna. 

För Kinsta-området pågår planeringen för fullt och ambitionen är att starta grävningen 
där också under 2016. Det känns mycket positivt att konstatera att Länna, Löt och 
Myskdalen under 2016 kommer att få ett modernt fibernät som ger boende och företag 
bästa möjliga förutsättningar att ta del av och nyttja IT-utvecklingen fullt ut! 

Hemsidegruppen 
Samordnare: Malin Elinder 

Hemsidegruppen bildades under senvåren 2015 som en direkt följd av att det på årsmötet 
framgått att Länna byalags medlemmar och styrelsen anser att en ny, fräsch och 
funktionell hemsida är en förutsättning för att byalaget ska kunna fungera som ett ”socialt 
nav” i Länna. Hemsidegruppens tre medlemmar har under året haft ett flertal möten och 
därtill arbetat enskilt för att tidigt i december kunna lansera en helt ny hemsida på 
www.lannabyalag.se.  

Syftet med hemsidan är att – utöver att bidra till att skapa insyn i föreningens pågående 
arbete – vara en självklar källa till information om aktiviteter och pågående (kommunala) 
projekt i Länna med omnejd. I samband med utvecklingen av hemsidan fräschades även 
byalaget gamla logotype upp. Hemsidegruppen utförde allt arbete idéellt och ingen 
utomstående konsult har varit involverad. Inga kostnader har därför tillkommit och ingen 
insamling av pengar har således krävts för detta ändamål. 
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Resultaträkning 
2015-01-01 –– 2015-12-31 

Intäckter 37 281
Medlemsavgifter (~220 medl.) 10 730

Skötsel Ältsjöstigen 0

Intäkter Kopphagen 24 980

Sparränta 1

Övrig intäkt (handkassa) 1 570

Kostnader -18 233

Relaterat till Kopphagen

Arrende -2 000

Försäkring -4 166

El -3 622

Annonsering -1 759

Kopphagen (övriga kostnader) -5 345

Bankavgifter -953

Årsavgift web-hotell (hemsidan) -388

RESULTAT 19 048
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Balansräkning 
2015-12-31 

Tillgångar 44 492
Bankkonton

Kopphagenkonto 7 763

Byalagskonto 33 064

Handkassa 3 665

Utgående balans 44 492
Behållning föregående år 25 444

Årets resultat 19 048

�    �8



�
� �

Budget 2016 

Intäckter 42 500
Medlemsavgifter 11 000

Skötsel Ältsjöslingan 7 500

Intäkter Kopphagen 24 000

Kostnader -14 500
Bankkostnader/hemsida -3 000

Utskick -1 000

Försäkring/arrende Kopphagen -6 500

El Kopphagen -4 000

Årets behållning 28 000
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Verksamhetsplan	  2016	  

Länna Byalag kommer under 2016 att fortsätta arbetet i de olika arbetsgrupperna, som 
alla syftar till att göra Länna till en ännu trivsammare by. Styrelsen kommer att fortsätta 
arbetet med att vara en kontaktlänk mellan kommunen och byalagets medlemmar. Den 
nya hemsidan kommer att ha en viktig roll i detta och ska fortsätta utvecklas. Tanken är 
att den ska vara attraktiv och fungera som en elektronisk anslagstavla där alla kan dela 
information om vad som händer i byn. För att uppnå detta kommer medlemmarnas 
önskemål och input att vara avgörande.  

En viktig målsättning under 2016 är att få fler att engagera sig i arbetet med Kopphagen. 
Förhoppningen är även att under året hitta finansiering till ett nytt dansbanegolv och att 
öka uthyrningsverksamheten. Vår gemensamma festplats är hjärtat i Länna och den blir 
vad vi tillsammans gör den till! 

Eftersom mängden engagerade medlemmar möjliggör fler projekt och gör arbetet 
roligare, kommer styrelsen under 2016 att arbeta för en ökad medlemstillströmning, bl a 
genom att särskilt rikta sig med information till nyinflyttade. 

Under 2016 kommer Uppsala kommun att gå ut på samråd med detaljplanförslaget för 
Holmen och Uppsala Hems nya bostadsområden i Länna. Byalaget kommer att följa 
planarbetet och föra en dialog med kommunen i syfte att bevaka Lännabornas intressen. 
Särskilt frågan kring renovering/nybyggnation av förskola-skola, och ev. placering och 
utformning i det nya området kommer att uppmärksammas. 

Slutligen går fiberprojektet in i en avslutande fas med förhoppningar om att ro i land 
projektet till sommaren. Byalaget kommer att fortsätta samverka med Lidén Data för att 
projektgenomförandet ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade. 
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Tack! 
Vi som suttit i styrelsen under det gångna året vill slutligen tacka alla medlemmar och 
boende i Länna för det arbete och engagemang som lagts ned på möten, arbetsdagar och 
andra aktiviteter under året. Det vore roligt om 2016 skulle innebära att vi blir ännu fler 
aktiva medlemmar som, liksom vi, ser värdet och glädjen i att gemensamt jobba med 
projekt som syftar till att vi ska få en blomstrande och levande och trivsam by. Tveka inte 
att höra av er om ni har idéer om vad vi kan jobba med eller om det är någon viss fråga 
som ni särskilt intresserar er för! 

Länna 2016-03-13 
Styrelsen för Länna Byalag 

___________________  ___________________ ___________________ 

Andreas Almqvist  Malin Elinder   Emil Ekman 

___________________  ___________________ 

Thomas Lugnet   Dragan Djordjevic
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