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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 160411 

Plats: Länna skolas matsal 
 
Närvarande: 
Ordförande: Andreas Almstedt 
Ledamöter: Thomas Lugnet, Magnus Thibblin 
Kassör: Susanne Aringskog 
Suppleanter: Malin Elinder, Emil Ekman 
Inbjudna gäster: Tomas Rompala, Pia Boström, Marianne Nilson 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 
 
§2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§3. Mötessekreterare  
Magnus Thibblin utsågs till mötessekreterare. 
 
§4. Protokollsjusterare  
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Emil Ekman. 

§5. Grupprapporter 

Kopphagengruppen  
Pers roll Byalagets roll 
Per har valt att kliva av rollen som koordinator och Kopphagengruppen vill nu ha hjälp från styrelsen med 
administrativa uppgifter. Malin Elinder erbjöd sig att vara behjälplig till viss del (samordning, bokning 
mm) men vill inte ta på sig rollen att driva bidragssökande för en kommande renovering av golvet till 
dansbanan. 
 
Kommande evenemang: Städdag, Barnens marknad 29/5, Midsommar 24/6, Swingkatten etc. 
Diskussion kring uppgifter som behöver utföras och bemanning av olika sysslor inför kommande 
evenemang: Bemanning av kiosk, bakning, chokladhjul, fiskdamm. 
Städdag planerades in till 14/5 kl 10-14 med alternativ dag 21/5 kl 10-14. Då ska allmän städning utföras, 
möbler oljas in, lövblåsning ske etc. 
Inför midsommar ska man samlas minst 1 vecka innan för att planera. 
 
Caverionförfrågan 26/8 
Malin har fått förfrågan från Katarina Jonsson om möjligheten att hyra Kopphagen till ett företagsevent 
för ca 100 personer. De planerar att åka Lännakatten ut från Uppsala och vid Kopphagen ha möte samt 
övriga aktiviteter. Katarina undrade vad det kostar att hyra och vilka förnödenheter som finns. Vid en 
eventuell bokning ska dassen säkerställas gällande tömning. Det bör även göras en inventering gällnande 
sittplatser (bord och stolar), finns det till ca 100 personer? Kostnad för hyra bestämdes till 5000 kronor. 
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Finansiering av dansbanegolvet 
Lider togs upp som en tänkbar lösning för finansiering. Dock kom vi fram till att det är mycket 
administrativt arbete som krävs vilket ska utföras av någon, finns ingen given person i dagsläget! Även 
andra tänkbara finansieringslösningar diskuterades som tex ökat samarbete med Swingkatten samt att 
istället för inträde till tänkt fiberfest kan man erbjudas köpa en bräda till golvet! 
 
Presentation på Landsbygdsforum den 10 maj 
Förfrågan finns att någon presenterar arbetet med Kopphagen på kommande Landsbygdsforum 10Maj. 
Vem kan tänkas göra detta? Namnförslag som kom upp var Blanksvärd och Per. Förfrågan till dessa ska 
göras. 
 
Fibergruppen 
 
Sommarfest, Matts undrar? 
Det finns ett intresse men vad vill Matts ha hjälp med? Frågan går tillbaka till Matts för mera info. 
 
Skolgruppen 
Malin informerar att hon hört att en ny förskola kommer placeras intill ny utbyggnad av skola. 
 
Bygg- och trafikgruppen 
Inget nytt, trafiken flyter på! 
 
Hemsidegruppen 
Malin har fått in en fråga från nyinflyttad i Kinsta angående promenadstråk i områden kring Länna. Finns 
det möjlighet att lägga upp information på hemsidan? Kontakt ska tas med Länna IF för att se om de har 
kartmaterial vi kan använda oss av. Det finn även en föräldraledighetsgrupp på Facebook. Info kommer 
att läggas ut på hemsidan. 
 
§6. Årsmötet? 
Verksamhetsplanen, fortsätta som föregående år. Generellt inrikta sig på att engagera flera medlemmar 
och då särskilt nyinflyttade. 
 
Kopphagen, Malin samordnar. 
 
§7. Övriga frågor 
Ett möte med upplandsstiftelsen kommer att ske 27 Maj kl 09:00. Matts som är ansvarig för skötsel och 
röjning av slingan kommer att närvara tillsammans med Andreas. 
 
Handkassan till Kopphagengruppen fastställdes till 3600 kronor. Kopphagengruppen vill/välkomnar gärna 
att flera personer engagerar sig i gruppen! 
 
Medlemsavgift, det är åter dags att dela ut inbetalningslappar. Malin ser till att dessa blir tryckta och 
informerar när detta är klart så att utdelning kan påbörjas. 
 
§8. Datum för nästa möte 
Nästa styrelsemöte är planerat till 16/5 kl 20:00 i Länna skola matsal. Datum för nästnästa möte 
planerades till 13/6 kl 20:00 även denna gång i Länna skolas matsal. 
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§9. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………….. 
Magnus Thibblin 
 
 
Justeras 
 
 
 
………………………………………………. 
Andreas Almstedt, ordförande 
 
 
 
………………………………………………. 
Emil Ekman 
 
 
 
 


