Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2019-03-14
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, Magnus Thibblin till
mötessekreterare samt Anna-maria Wremp och Gunnela Gustafson till
protokollsjusterare.
§5 Behandling av verksamhetsberättelse inklusive rapport från arbetsgrupper
Andreas och Malin går igenom verksamhetsberättelse för 2018 och informerar om
verksamhetens arbetsgrupper:
• Grupperna för Plan och trafik samt skola får anses vilande för tillfället.
• Webbsidegruppen, inget nytt endast förvaltning.
• 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 färdigställdes de två
första åren. Golvet på dansbanan har färdigställts under året. Kvarvarande är
ingravering av sponsrade plankor.
Gunnela Gustafson redogör för nybyggnationen i Länna, vart vi står och hur
arbetetsflödet/beslutsprocessen går till. Tanken är att byggstart ska ske inom ett år
om inte överklagan inkommer och fördröjer projektet. Uppsala Hem planerar att
bygga på Uppsala kommuns mark och holmens bygger på sin mark. I nya området
planeras även en ny skola. Husen är av varierande modell, radhus, lägenheter parhus
och friliggande villor. Inom området kommer även ett parkliknande område att
upprättas.
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Boende i närområdet har fått information om projektet och ges möjlighet att
inkomma med synpunkter. Gunnela beskriver också de olika markförhållandena inom
området där gravplatser, olika växt och djurarter finns. Hela projektet planeras att
vara klart inom en tioårsperiod. Infartsväg till nya området kommer endast att ske via
Kalle Blanks väg, övriga anslutningsvägar kommer endast att bestå av gång och
cykelvägar. Andreas flikar in att synpunkter kan lämnas till byalaget för vidare gång
till kommunen.
Funderingar och tankar kring det hus som går under namnet ”krogen”, många vill att
det ska bevars. Diskussioner sker om Eksunda och bebyggelsens design samt ny
teknik tex solceller etc. Alla tankar och funderingar välkomnas. En allmän diskussion
skedde under presentationen.
Nästa inbjudna är Kornelia Johansson, studerande på SLU. Kornelia redogör och
berättar om projektstöd som Uppsala kommun har upprättat. Projektet har pågått
sedan 2017. Tanken är att på orter runt om Uppsala ska det finnas grundläggande
service. Macken i Länna täcker de flesta av dessa men det saknas träffpunkter. Mer
service till alla är Uppsalas motto. Tanken är att detta gäller endast Länna och inte
kringliggande orter så som Almunge, Gunsta etc. Kornelia beskriver hur en träffpunkt
kan se ut med dator, informationstavlor och kafé. Hon har kontakt med Roger som
driver befintlig verksamhet, mack/närbutik, på orten. Frågor kommer upp om
uttagsmöjlighet/kontanter och försäljning av busskort.
Byalaget bjuder på fika, kladdkaka och kaffe/TE.

§6 Behandling av resultat- och balansräkning
Kassör Malin Elinder redogjorde för resultat- och balansräkning.
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
Andreas beklagar att vår tidigare revisor Sture Larsson har avlidit under året och
informerar att revisorsuppleanten Mikael Sjödin gått in och gjort revisionen
tillsammans med ordinarie revisor Björn Moberg. Likt föregående år så har revisorerna
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”.
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§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Andreas inleder med att göra reklam för kopphagengruppen och kommande planer
samt att vi behöver resurser till detta.
Vidare redogjorde Andreas Almstedt för förslag till verksamhetsplan och budget. Fokus
ligger kommande år på att måla och fixa till övriga byggnader. Vidare lobbas för
intresserade att hjälpa till med bevakning av nybyggnationen.
Synpunkt kom in att vi ska kräva tillbaka pengar från Vattenfall pga det strömavbrott
som var tidigare.
Styrelsen föreslår likt föregående år 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.
Kalle Vestberg ges förslag till att fylla posten som revisorssuppleant. Årsmötet beslutar
att godkänna förslaget och Kalle väljs in.
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
§11 Behandling av motioner och styrelsens förslag
Inga motioner från medlemmar hade inkommit.
§ 12 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 David Örtqvist till
ledamot på 2 år.

III.

Styrelsesuppleanter på 2 år:
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Årsmötet valde Susanne Aringskog och Anna-Maria Wremp till styrelsesuppleanter
på 2 år.
IV.

Val av revisorer
a. Två revisorer (1 år). Årsmötet valde Björn Moberg och Mikael Sjödin till
revisorer på 1 år.
b. En revisorssuppleant (1 år). Årsmötet valde Kalle Vestberg till
revisorssuppleant på 1 år.

§13 Val av valberedning
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fungera som valberedning under 2019.
§14 Övriga frågor
Kalle informerar om vägföreningar, kommunen har gjort en utredning som sågades vid
fotknölarna. Utredning gäller om kommunen ska ta över skötsel av vägarna. Konsulter
ska utreda skick på vägen då kommunen ställer krav på detta och om det behövs
åtgärder läggs detta på nuvarande vägföreningar innan kommunen tar över ansvaret.
Anslag till vägföreningarna ska dras ner men ogillas av berörda. Inget beslut taget ännu
utan detta är en så kallad tjänstemannaprodukt.
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§ 15 Mötets avslutande
Ordförande Andreas Almstedt tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade
2019 års årsmöte för avslutat.
Vid protokollet
……………………………………
Magnus Thibblin
Justeras

…………………………………….
Andreas Almstedt

…………………………………….
Anna Maria Wremp

Ordförande

Protokollsjusterare

………………………………………
Gunnela Gustavson
Protokollsjusterare
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