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Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2018-03-22 

Plats: Länna skola 

 
Närvarande: ca 40 personer 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Andreas Almstedt 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 och 
inbjudan publicerades på hemsidan. 
 
Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenlig utlyst. 

 
§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§4 Val av mötesfunktionärer 

Årsmötet beslutade utse Andreas Almstedt till mötesordförande, David Örtqvist till 
mötessekreterare samt Thomas Romppala och Sören Eriksson till protokollsjusterare. 

 
§5 Behandling av verksamhetsberättelse inklusive rapport från arbetsgrupper  

Andreas går igenom verksamhetsberättelse för 2017 och informerar om 
verksamhetens arbetsgrupper: 

• Grupperna för Plan och trafik samt skola får anses vilande för tillfället. 

• Webbsidegruppen uppdaterar webbsidan men projektet för att bygga upp 
funktionalitet för Länna byalags webbsida anses slutfört. 

• Fibergruppens arbete är avslutat men Matts Back kvarstår som kontaktperson. 

• Kopphagengruppen. Årliga evenemang, Julmarknad, Midsommar och 
Swingkatten har genomförts med gott resultat. Renoveringen av dansbanan 
har pågått under de senaste tre åren. Scenen och taket är färdigställda. Golvet 
på dansbanan har rivits och ska färdigställas under våren. Pengar finns avsatta 
för detta men hjälp med arbetstimmar önskas. 

 
Magnus Thibblin redogör om möten organiserade av trafikverket med syfte att 
försöka identifiera vilka brister som finns vägsträckan Uppsala – Almunge. 
Detta resulterade i en rapport, där man med små enkla medel vill utföra 
förbättringar. Cykelvägar, utöka pendlarparkering, att se över busshållplatser, hålla 
uppe standard på befintligt tas upp som åtgärder. 
Deltagarna är eniga om att en större ombyggnad av 282 är nödvändig men 
Trafikverket tycks anse att det är för kostsamt. 
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Fredrik Nordström, affärsområdeschef på Holmen energi, redogör för 
Holmenssatsningar på att skapa möjligheter för bostäder i Uppsala vid sidan om sin 
verksamhet inom skogsbruk. Fredrik visar områden i Länna med omnejd som Holmen 
anser vara intressanta att bygga på.  
 
Fastigheter planeras längs Kalle Blanks väg, bakom befintliga fastigheter som ägs av 
Uppsalahem. 100–140 bostäder planeras i nuläget i Länna. Detta inkluderar 
Villatomter, radhus och en ny skola. 
Uppsalahem kommer även att bygga nya bostäder på sin mark mittemot 
vårdcentralen. Tre stycken våningshus med lägenheter planeras. 
Det är fortfarande något oklart hur långt Holmens åtagande kommer att sträcka sig. 
Bara göra detaljplan eller att ansvara för infrastruktur, med vägar och sälja tomter.  
Man måste först invänta en trafikplan från Trafikverket innan något kan göras, men 
man lovar rymliga vägar i det nya området. Ett eget körfält för vänstersväng till Kalle 
blanks väg behöver anläggas på väg 282. Den första kurvan på Kalle blanks väg är 
även något för brant och behöver antagligen åtgärdas. 
 
Samrådshandling planeras vara klar i Juni 2018 och beslutsprocessen kan väntas 
träda i laga kraft 1:a kvartalet 2019. Det är fortfarande osäkert hur lång tid projektet i 
sin helhet kommer att ta. 
Fredrik Nordström meddelade även att det finns utrymme för ca 400 ytterligare 
bostäder i området på sikt.  
Materialet från presentationen finns tillgängligt på Länna byalags webbsida: 
http://www.lannabyalag.se/ 
 
Malin Ohlsson informerar om Servicepunkter i Uppsala kommun. 
Man vill från Kommunen hjälpa till och utöka kommersiell service i samarbete med 
Roger på Länna macken och söker en avlönad lokal projektledare. Pengar finns för att 
finansiera en projektledartjänst i 3 månader (550 h) att sprida ut tills projektet ska 
vara färdigt i juli 2019.  
 
Kommunen vill se utvecklad service med 10 servicepunkter i Uppsala kommun. 
Malin Ohlsson säger att detta beslut är väl förankrat och man tror inte kommande val 
eller politiken kommer att påverka detta.  
Andreas Almstedt säger att Länna byalag gärna är involverat i någon mån, men inte 
kan ta på sig projektledaransvaret. Projektledare för detta är därför varmt välkomna 
att samarbeta med styrelsen. 
Intresserade av projektledarrollen kan höra av sig till Malin Ohlson på Uppsala 
Kommun. 
Materialet från presentationen finns tillgängligt på Länna byalags webbsida: 
http://www.lannabyalag.se/ 
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Malin Elinder informerar kort om Almunge vårdcentral.  
Bygget har påbörjats av en ny vårdcentral som kommer att ersätta nuvarande 
vårdcentraler i Länna och Knutby. Första spadtaget togs den 7:e mars 2018 och 
bygget väntas vara klart under våren 2019. 
 

 
§6 Behandling av resultat- och balansräkning 

Kassör Susanne Aringskog kunde inte delta vid årsmötet och Andreas Almstedt 
redogjorde för resultat- och balansräkning.  
 
Medlemsantalet har sjunkit något jämfört med föregående år. C:a -20 medlemmar. 
Årliga evenemang, Julmarknad, Midsommar och Swingkatten har gett goda intäkter.  

 
Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning och lägga dem till 
handlingarna. 

 
§7 Behandling av revisionsberättelse 

Revisorerna Sture Larsson och Björn Moberg var ej närvarande vid mötet men har låtit 
meddela 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 2018. 
 
§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Andreas Almstedt redogjorde för förslag till verksamhetsplan och budget. Fokus ligger 
kommande år på att färdigställa golvet på dansbanan i kopphagen samt att följa upp 
Holmens samt Uppsalahems kommande byggnationer. Ökat medlemsengagemang i 
Kopphagen är en fortsatt viktig målsättning.  
 

 Man hoppas även på mer intäkter från uthyrning av Kopphagen. 
 

Styrelsen föreslår att huvuddelen av pengarna inom Länna byalag går till Kopphagen 
och att en mindre del sparas för drift och övriga kostnader.  
 
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.  
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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 Malin Elinder till ledamot på 2 år och omvalde Magnus Thibblin till 
ledamot på 2 år.  
 

III. Styrelsesuppleanter på 2 år: 
Årsmötet valde Emil Ekman till styrelsesuppleant 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 ledamoten David Örtqvist ytterligare ett år.  
  

§12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

 
§13 Val av valberedning 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fungera som valberedning under 2018. 
 
§14 Övriga frågor 

En fråga angående båtar i Lötsjön ställdes. Ordförande Andreas Almstedt som även är 
med i Länna Fiskevårdsförening redogjorde för att Kommunen vill ha register på 
samtliga båtägare. Samtliga båtägare måste märka sina båtar med medlemsnummer i 
fiskevårdsföreningen. Man ska även bilda en bryggförening i Länna. Mer information 
kommer att ges på årsmötet för Länna fiskevårdsförening. 
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§ 15 Mötets avslutande 

Ordförande Andreas Almstedt tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade 
2018 års årsmöte för avslutat.  

 
Vid protokollet 
 
…………………………………… 

David Örtqvist 
 
Justeras 
 
 
…………………………………….       …………………………………….    
Andreas Almstedt  Thomas Romppala 

 
Ordförande  Protokollsjusterare  

 
 

……………………………………… 

Sören Eriksson 
 
Protokollsjusterare 


