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Verksamhetsåret 2016 

Styrelsen 

Styrelsen bestod under året 2016 av: 

Ordförande Andreas Davidsson Almstedt 

Ordinarie ledamöter Susanne Aringskog (kassör)     

 Thomas Lugnet 

     Martina Olofsson 

     Magnus Thibblin 

Suppleanter      Malin Elinder 

     Emil Ekman 

Antal möten 

Under året har styrelsen hållit nio protokollförda styrelsemöten. 

Antal medlemmar 

Föreningen hade vid årsskiftet 2016/2017 ca 200 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 2016 

Årsmötet hölls den 21 mars i Kapellet i Löt. Sammanlagt närvarade ca 45 personer på 

mötet. 

Den trogna arbetsgrupp som jobbar för att bevara och utveckla Kopphagen har även under 

2016 gjort strålande insatser. Arbetet med att underhålla festplatsen har fortsatt och en stor 
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insamling har påbörjats så att ett nytt golv kan byggas till dansbanan. De evenemang som 

Lännaborna kunnat tag del av under det gångna året har bland annat varit traditionsenligt 

midsommarfirande och en julmarknad. Stort TACK till alla inblandade för era insatser 

som gör Länna till en trivsammare plats att bo på!  

Plan-och trafikgruppens arbete har under året huvudsakligen varit vilande eftersom det 

hänt mycket lite med den detaljplanering som pågår för området norr om Länna vårdcentral 

som Holmen och Uppsala Hem planerar att bebygga. Gruppen har dock representerat 

Länna Byalag i det åtgärdsvalsstudiearbete kring väg 282 som startats av Trafikverket.  

Fibergruppen med Matts Back vid rodret har (så gott som) avslutat arbetet i centrala 

Länna och Löt. Än en gång ett stort TACK till Matts Back för det arbete som han lagt ned 

på detta projekt! 

Byalagets styrelse har bevakat kommunen med inriktning på förskole- och skolfrågan, 

men inget nytt har beslutats under 2016. Skolgruppen får aktiveras när 

byggnationsplanerna tar konkretare form.  

Länna byalags hemsida byggdes om under 2015 och har under 2016 fungerat tekniskt 

felfritt, men tyvärr inte utnyttjats till sin fulla potential.  
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Rapporter från byalagets arbetsgrupper 

Kopphagengruppen 

Samordnare: Styrelsen i samarbete med samtliga i Kopphagsgruppen. 

Arbetet med att bevara och utveckla Kopphagen har fortsatt under året med fokus på de 

årligt återkommande arrangemangen och insamling till ett nytt dansbanegolv.  

Midsommarfirande hölls i traditionell anda med många besökande och fungerade som 

det formella startskottet för insamlingen till ett nytt dansbanegolv. Sista söndagen i augusti 

genomförde dansföreningen Swingkatten sitt årliga dansarrangemang, och med tak och 

scen på plats var det full fart på dansbanan hela eftermiddagen!  

Årets julmarknad arrangerades den andra advent och många utställare utnyttjade  

tillfället att för en billig penning sälja och marknadsföra sina produkter. Barn från bl.a. 

Länna skola gick luciatåg och sjöng så att det knappt fanns ett torrt öga i publiken.  

 
Även ett antal externa aktiviteter har arrangerats i Kopphagen under 2016. I slutet på maj 

anordnade Länna skola Barnens marknad, i juni hölls en utomhusgudstjänst och i slutet 

av augusti hade Länna IF som vanligt målgången för sin årliga tävling Lötsjön runt. 

Festplatsen har även hyrts ut till några företag och föreningar, exempelvis anordnade 

Caveiron en större företagsfest.  

 

Utöver detta samarbetade Kopphagengruppen med styrelsen och Fibergruppen vid 

anordnandet av Fiberfesten i augusti på Länna bruks restaurang. Överskottet från samtliga 

aktiviteter har detta år avsatts för finansiering av ett nytt golv på dansbanan.  

 

Kopphagengruppen har, som vanligt, underhållit Kopphagen genom den 

vårliga storstädningen då det fejas och krattas efter vinterns härjningar. Gruppen har även 

sett till att gräsmattan på festplatsen klipps och hålls efter. Kopphagengruppen vill tacka 

de som på olika sätt deltagit i arbetet med Lännas fina festplats! 

 

Slutligen kommer några av Kopphagengruppens eldsjälar att lämna gruppen varför nya 

medlemmar är varmt välkomna! 
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Plan- och trafikgruppen  

Samordnare: Thomas Lugnet 

Arbetet i plan- och trafikgruppen har mestadels varit vilande under året, men den 16 

februari deltog två representanter från byalaget i Uppsala kommun och Trafikverkets 

Dialogmöte om väg 282. Detta möte var ett första steg i en så kallad Åtgärdsvalstudie 

(ÅVS) som initierats för väg 282. På mötet deltog representanter från total 17 olika 

intresseorganisatione, däribland Länna Byalag, Cykelfrämjandet, Funbo IF, 

Naturskyddsföreningen, Nobina, Lennakatten, PRO Almunge, Holmen, Räddningstjänsten 

och Uppsala kommun. Mötet ägnades åt att identifiera vad som fungerar respektive inte 

fungerar längs vägsträckningen. Samsynen hos intressegrupperna var stor. Det positiva 

som togs upp var hög turtäthet vad gäller bussarna. De huvudsakliga negativa punkterna 

som lyftes var många olika aspekter av dålig trafiksäkerhet (se Länna Byalags hemsida för 

officiella mötesanteckningar). Nästa möte kommer att äga rum i början maj och då kommer 

fokus för dialogen att vara på tänkbara lösningar. 

Fibergruppen 

Samordnare: Matts Back  

Fiberprojektet kan betraktas så gott som slutfört i centrala Länna och i Löt. Optomera har 

avrapporterat och endast inkoppling till enskilda abonnenter återstår. Vissa vägskador har 

uppkommit under grävarbetet och det kommer att ske en översyn av detta tillsammans med 

Lärkstaden och Eksundavägens vägföreningar i vår.  

Grävarbetet i Myskdalen kommer att påbörjas så snart tjälen gått ur marken och beräknas 

bli klart under 2017. Detsamma gäller Kinsta, men arbetet här leds av en egen projektgrupp 

och en annan operatör.  
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Resultaträkning 
2016-01-01 –– 2016-12-31 

Intäkter 69 048 kr  

Medlemsavgifter (~200 medl.) 10 250 

Skötsel Ältstigen 7 900 

Kopphagen uthyrning 4 550 

Kopphagen försäljning 26 983 

Insamling golv 19 365 

Sparränta 0 

Kostnader −22 315 kr 

El Kopphagen −4 032 

Arrende Kopphagen −2 000 

Försäkring Kopphagen −4 434 

Kopphagen (övriga kostnader, inköp) −6 941 

Bankavgifter (kort + Swish) −1 048 

Annonser  −1 586 

Årsavgift web-hotell (hemsidan) −388 

Årsmöte −1 886 

RESULTAT 46 733 kr  
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Balansräkning 
2016-12-31 

Tillgångar 91 225 kr 

Bankkonton 88 625 

• Kopphagenkonto 50 063 

• Byalagskonto 38 562 

Handkassa 2 600 

Utgående balans 91 225 kr 

Behållning föregående år 44 492 

Årets resultat 46 733 
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Budget 2017 
 

Intäkter 40 340 kr 

Medlemsavgifter 10 000 

Skötsel Ältsjöslingan 3 500 

Intäkter Kopphagen försäljning 15 000 

Intäkter Kopphagen uthyrning 2 000 

Insamling golv 9 840* 

Kostnader −15 000 kr 

Bankkostnader/hemsida −2 000 

Utskick/Annonser −2 000 

Försäkring/arrende Kopphagen −6 500 

El Kopphagen −4 500 

Årets behållning 25 340 kr 
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Verksamhetsplan 2017 
 

Länna Byalag kommer under 2017 att fortsätta att vara en kontaktlänk mellan kommunen 

och byalagets medlemmar. Arbetet i de olika arbetsgrupperna, som alla syftar till att göra 

Länna till en ännu trivsammare by, kommer att fortsätta. I vilken utsträckning arbetet 

kommer att fortskrida beror helt på medlemmarnas engagemang.  

Styrelsen hoppas på fler engagerade medlemmar under 2017, eftersom mängden 

engagerade medlemmar både möjliggör fler projekt och gör arbetet roligare, men också 

därför att styrkan i vår dialog med kommunen bygger på att byalaget kan representera hela 

Länna. 

Några specifika frågor som styrelsen vill lyfta fram:   

• Kopphagen. Insamlingen under 2016 gick mycket bra! Det finns nu tillräckligt med 

pengar i kassan för att kunna dra igång arbetet med ett nytt dansbanegolv och en 

arbetsgrupp för detta ska bildas.   

• Fiberprojektet går in i sin sista fas – Myskdalen. Projektet beräknas avslutas under 

2017.  

• Samarbete med Uppsala Kommun. Byalagets styrelse fortsätter att mer eller mindre 

passivt bevaka aktuella frågor genom de upprättade kanalerna mellan Uppsala kommun 

och Lännaborna bl a. 

• Fortsatt bevakning av planarbetet för Holmen och Uppsala Hems nya 

bostadsområden i Länna. Fördröjningar i kommunens planarbete gör dock att 

detta arbete sannolikt inte kommer att behöva intensifieras förrän vid årsskiftet 

2017/2018.  

• Bevakning av vägplaner och Lännabornas intresse i åtgärdsvalssudiearbetet för 

väg 282. 

• Hemsidan kommer att hållas uppdaterad med syfte att fungera som ett nav för 

information om aktiviteter i Länna med omnejd.  
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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 2017 skulle föra med sig 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 by där alla trivs. 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 2017-03-20 

Styrelsen för Länna Byalag 

 

 

 

 

___________________  ___________________ ___________________ 

Andreas Davidsson Almstedt Susanne Aringskog  Magnus Thibblin 

 

___________________  ___________________  ___________________ 

Thomas Lugnet   Martina Olofsson  Emil Ekman (suppl.) 

 

___________________  

Malin Elinder  (suppl.)         


