Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2017-03-20
Plats: Länna skola
Närvarande: ca 30 personer
§1 Mötets öppnande
Ordförande Andreas Almstedt kunde inte delta vid årsmötet och hans ersättare Malin
Elinder 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 Malin Elinder till mötesordförande, Susanne Aringskog till
mötessekreterare samt Karl-Axel Hellqvist och Magnus Thibblin till protokollsjusterare.
§5 Behandling av verksamhetsberättelse inklusive rapport från arbetsgrupper
Denna punkt började med rapport från Fibergruppen, där Matts Back berättade att
projektet nu är på upploppet och avslutas under 2017. Etapp 3 Löt är i stort sett klart
och etapp 4 Myskdalen sätts igång så snart tjälen går ur marken. Kinsta ingår också i
etapp 4 men där är det hembygdsföreningen som har hand om projektet med egna
entreprenörer. Matts berättar vidare att fiberanslutningen verkar ha fungerat väl och
levererar det den ska. Janne Grönlund flikar in att han har haft ett par avbrott men att
det har åtgärdats direkt vid kontakt med Lidén data. Som tack för sitt stora arbete med
projektet tackas Matts med en tulpanbukett.
Malin Elinder redogör därefter för arbetet med Kopphagen som fortsatt hålls i gott
skick efter hårt arbete från de inblandade. Under året har det traditionsenliga
midsommarfirandet hållits samt även julmarknaden. I ett samarbete mellan
Kopphagengruppen och Fibergruppen hölls även en fiberfest på Länna bruks
restaurang. Uthyrning har skett till Swingkatten, Caverion, Norrlands nation och några
andra grupper. Den stora målsättningen under året var att få till finansiering till ett
nytt dansbanegolv och den insamlingen drogs formellt igång vid midsommar 2016. Det
bedömdes att ca 80 000-100 000 kronor behövdes för att kunna sätta igång och i
princip är vi där nu - under förutsättning att alla medel utöver det som behövs för drift
i övrigt, används till golvet. Något bygge kommer dock inte att inledas före sommaren
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utan troligen efter. Det betonas att fler krafter behövs till Kopphagengruppen. Ett antal
eldsjälar har lagt ner en enorm arbetsinsats, däribland Per Lundberg som tackade för
sig vid förra årsmötet. Han tackas nu av ordentligt med en tulpanbukett! Även
Marianne Nilsson och Pia Boström har meddelat att de nu hoppar av arbetet i
Kopphagengruppen efter många år som huvudansvariga för planering och försäljning
vid evenemangen i Kopphagen. Marianne och Pia är inte närvarande vid mötet men
kommer även de att tackas av med tulpanbuketter. Att de inte längre är med innebär
att en nystart behöver göras för att ro i land först och främst midsommarfirandet. Inför
midsommar kommer en inbjudan i god tid att skickas ut kring deltagande, den kommer
ut i maj 2017.
Malin Elinder koordinerar Plan- och trafikgruppens arbete. Samordnare Thomas
Lugnet har inför årsmötet meddelat att han efter många år lämnarstyrelsen. och är
inte närvarande vid årsmötet. Arbetet i gruppen har i stort sett varit vilande eftersom
det hänt mycket lite med den detaljplanering som pågår för området norr om Länna
vårdcentral där Holmen och Uppsala Hem planerar att bygga. Uppsala kommun
utreder fortfarande, främst kring avlopp och vatten. Vi kan tidigast förvänta oss att det
händer något ytterligare i slutet av året.
Matts Back föreslår att Länna byalag bjuder in ansvarig kommunpolitiker Erik Pelling
för samtal kring vad som planeras för bygden med hänsyn till att sittande majoritet
gick till val på byggnation utanför Uppsala. Det har hittills inte skett.
Plan- och trafikgruppen har representerat Länna byalag i det åtgärdsvalsstudiearbete
kring väg 282 som startats av Trafikverket. Malin Elinder och Magnus Thibblin deltog
den 16 februari i Uppsala kommuns och Trafikverkets Dialogmöte om väg 282. Totalt
deltog 17 olika intresseorganisationer. Mötet ägnades åt att identifiera vad som
fungerar respektive inte fungerar längs vägsträckningen. Information från detta möte
finns på Länna byalags hemsida. Det betonas att det är viktigt att Länna byalag gör sin
åsikt hörd i diskussionerna kring väg 282s utveckling. Alla intresserade Lännabor
uppmanas att höra av sig och ta del i arbetet.
Gunnela Gustafsson rapporterar att hon har varit i kontakt med Malena Ranch,
vårdstyrelsens ordförande för region Uppsala (f.d. landstingsråd) angående
byggnationen av ny vårdcentral i Almunge. Bygglovet är klart och byggnationen har
varit ute på upphandling en gång men det fanns bara en intressent och då fick
förfarandet avbrytas. Det är svårt att få någon att bygga och Gunnela gissar att det har
att göra med att det byggs så mycket i Uppsala redan. Det går tydligen ett rykte i
Almunge om att vårdcentralen ska byggas i Gunsta men Gunnela meddelar att detta
avfärdades av Malena Ranch.
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Malin Elinder är samordnare för förskole- och skolgruppen och håller kontakt med
kommunen. Där finns ingen ny information och gruppen är därför vilande och får
återupptas när byggnationsplanerna tar konkretare form.
Vad gäller Länna byalags hemsida berättar Malin Elinder att den fungerat tekniskt
felfritt under 2016 men att den inte nyttjats fullt ut på grund av tidsbrist.
Efter all rapportering går Malin igenom verksamhetsberättelsen. Årsmötet beslutar att
lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§6 Behandling av resultat- och balansräkning
Susanne Aringskog redogjorde för resultat- och balansräkning.
Medlemsantalet är i stort sett detsamma som föregående år. Golvinsamlingen har
varit den största inkomsten. Inför årets midsommarfirande ordnades med möjlighet
till swishinbetalning vilket har använts av många, både i samband med inköp vid
evenemang men även gör golvinsamling. Länna byalag betalar en kostnad för varje
överföring men denna har för 2016 varit ca 100 kronor vilket bedöms som försumbart.
Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning och lägga dem till
handlingarna.
§7 Behandling av revisionsberättelse
Revisorerna Sture Larsson och Björn Moberg närvarade vid mötet och Sture redogör
för att de ”funnit att allt är fört med god ordning och reda och föreslår att årsmötet
fastställer balansräkningen och beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet”.
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget
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 byggande av nytt dansbanegolv är en fortsatt
viktig målsättning.
Dialog med Swingkatten pågår angående sponsring av dansbanegolvet. Ingen
överenskommelse har ännu nåtts och Malin har fortsatt kontakt med Swingkatten.
Styrelsen föreslår att huvuddelen av pengarna inom Länna byalag går till Kopphagen
och att ca 10 000-15 000 kronor sparas för drift och övriga kostnader.

Sida 3 av 5

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen och budgeten. Årsmötet beslutar
även att godkänna styrelsens förslag om att huvuddelen av pengarna öronmärks för
arbete i Kopphagen.
§10 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår bibehållen medlemsavgift, 50 kr för enskilt medlemskap och 100
kronor för familjemedlemskap.
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
§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 David Örtqvist till ledamot på 2 år.

III.

Styrelsesuppleanter på 2 år:
-

IV.

Val av revisorer
a. Två revisorer (1 år). Årsmötet valde Sture Larsson och Björn Moberg till
revisorer på 1 år.
b. En revisorssuppleant (1 år). Årsmötet valde Mikael Sjödin till
revisorssuppleant på 1 år.
I styrelsen sitter även ledamöterna Magnus Thibblin och Susanne Aringskog samt
suppleanterna Malin Elinder och Emil Ekman.

§12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§13 Val av valberedning
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fungera som valberedning under 2017.
§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 15 Mötets avslutande
Inhoppande ordförande Malin Elinder tackade medlemmarna för visat intresse och
förklarade 2017 års årsmöte för avslutat.
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Vid protokollet
……………………………………
Susanne Aringskog
Justeras

…………………………………….
Andreas Almstedt

Karl-Axel Hellqvist

Ordförande

Protokollsjusterare

………………………………………
Magnus Thibblin
Protokollsjusterare

Sida 5 av 5

