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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 170821 

Plats: Länna Skola 
 
Närvarande:  
Ordförande: Andreas Almstedt 
Ledamöter: Susanne Aringskog (Kassör), David Örtqvist (led),  
Suppleant: Malin Elinder, Emil Ekman 
Roger Larsson (kopphagsgruppen),  

 
§1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.  
 
§2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§3. Mötessekreterare  
Andreas utsågs till mötessekreterare.  
 
§4. Protokollsjusterare  
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Susanne Aringskog.  

§5. Grupprapporter 

Kopphagengruppen 
 
Resultatet från midsommar var bra, 9800kr i vinst.  
Lärdom till nästa år är att fler behövs tidigare i kiosken för förberedelse av caféverksamheten. En tid som 
kan ses som riktpunkt är strax efter kl.1400 och närmare 4-6 personer i kiosken. 

 
SWINGKATTEN 
Roger Larsson har tagit tag i taktpinnen för att kunna köra caféet under swingkatten. David kommer 
hjälpa till med grillning och Susanne med Lotta och Monica tar hand om kiosken/försäljningen. Malin och 
Andreas bakar en varsin panna kladdkaka. 
Gillen tänds ca kl.1100. 
 
Diskussion om när rivning av det gamla golvet ska genomföras var jan-feb ett bra förslag. Då kan 
julmarknaden genomföras under tak och rivningen kan förhoppningsvis ske i ”torra” förhållanden. 
Tidigare har nu under hösten varit ett förslag.    

Fibergruppen  

Styrelsen anser att denna arbetsgrupp kan strykas då allt arbete är utfört. För att säkerställa detta ska 
Matts Back kontaktas för ett sista ord.  

Skolgruppen 

Inget nytt att rapportera förutom att skolan har många barn och en positiv stämning.  
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Plan-och trafikgruppen (Bygg-)  

Magnus närvarade ej men blev kontaktade under kvällen ang. remissarbetet samt det sista mötet an 
gomdragningen/arbetet med väg 282.  
 
Byalaget har blivit kontaktade ang en återvinningsstation i Länna. Tidigare har byalaget arbetat med att 
få till en sådan utan resultat. David Öhman, personen i fråga som hört av sig, har tagit på sig ansvaret att 
fortsätta arbetet med att få ut en återvinningsstation i Länna. Bra initiativ och lycka till!    

 
Hemsidangruppen 

Jobbar på som vanligt, allt material är välkommet. 
 
”En Kul Tur” går av stapeln den 26/8 vilket även kommer finnas på länkat till på hemsidan. 
 
Den tidigare facebook-grupp vid namn Kopphagsgruppen har bytt namn och inriktning till en mer 
övergripande roll om vad som händer i Länna. Initiativtagaren och administratören Sture Larsson 
kommer arbeta med detta. Bra att ha så många kanaler som möjligt att kunna nå ut på.  
 
§6. Övriga frågor 
 
I Nedre Långsjön, den sjö som ligger bakom Lärkstaden, har det påträffats Vandringsmusslor. Denna 
mussla är en sylvass skapelse som kan innebära stora problem för badgäster då skor måste användas om 
spridningen blir för stor. Om båtar skall flyttas mellan sjöarna måste därför dessa läggas på torkning 
innan de kan läggas i en ny sjö. Mer information kommer finnas på hemsidan. 
Länsstyrelsen är kontaktad. 
 
§7. Datum för nästa möte  
Nästa möte beslutades bli den 25/9. 
 
§8. Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………………………………………………………. 
Andreas Almstedt 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
 
Andreas Almstedt, ordförande   Susanne Aringskog 


