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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 2020.05.06 

Plats: Länna skola 
 
Närvarande:  
Ledamöter: Malin Elinder, Magnus Thibblin, Susanne Aringskog, Anna Maria Wremp. 
Suppleant: Fredrik Norberg 
 
§1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.  
 
§2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§3. Mötessekreterare  
Fredrik Norberg utsågs till mötessekreterare.  
 
§4. Protokollsjusterare  
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Anna-Maria och Magnus.  

§5. Diskussion kring hur föreningen ska jobba framöver och rapporter från arbetsgrupperna 

Ordförande berättade om tidigare arbetet i styrelsen. Avseende mål för året så finns det en konsensus 
för att försöka engagera så många Lännabor som möjligt, och därigenom skapa mer engagemang för 
Byalaget. Styrelsen ser vissa risker med att initiera större projekt som de få personerna i styrelsen inte 
kommer ha förmåga att driva/underhålla.  
 
Fokus på att skapa flera fysiska/digitala mötesplatser för Lännaborna. Exempelvis genom att förnya och 
förbättra FB-gruppen och se över fler fysiska mötesplatser än lekplatsen på Lärkträdsvägen (som är i 
stort behov av förnyelse).   
 

 Kopphagengruppen 
 
Just nu finns det ingen utsedd ledare/ansvarig för Kopphagengruppen. Kommer se över detta och 
försöka utse någon under året.  
 
Fredrik frågade om möjligheter att bygga övernattningsmöjligheter i Kopphagen för att göra det mer 
attraktivt för uthyrning. Det råder dock enighet om att det saknas tillräckligt med engagemang i Byalaget 
för att kunna genomföra några större initiativ för tillfället.  
 
Fredrik frågade vem som äger fastigheten kopphagen står på. Holmens äger fastigheten, och Byalaget 
äger byggnaderna och betalar arrende om 2000 kr/år. Malin ska kontrollera status på arrendeavtalet, 
Fredrik kan hjälpa till att granska vid behov.  
 
Beslut om att genomföra en städdag av Kopphagen den 30 maj, och inbjudan kommer skickas ut inom 
kort. Styrelsen kommer ha ett nytt möte i kopphagen den 11 maj för att föra en inventering av 
underhållsbehovet inför städdagen. 
 



Sida 2 av 3 
 

Beslut om att att inte arrangera ett midsommarfirande 2020, på grund av rådande pandemi. Men att 
förbereda Kopphagen i tillräckligt gott skick för skolavslutning, samt att i vart fall kunna hålla Kopphagen 
öppen under midsommar (utan officiellt arrangemang).   
 
Kopphagen uthyrd för 5 tillfällen till SHSD Linedansers, för 250 kr per tillfälle.  
 

 Hemsidegruppen 
 
Malin har för tillfället tagit över adminansvaret för hemsidan. 
 
Anna Maria ska få inloggning och hjälpa till vid behov med uppdateringar. 
 
Fredrik kan längre fram hjälpa till att uppdatera hemsidan med funktioner.  
 

 Ältsjögruppen 
 
Nystartad grupp. Malin har haft möte med Holmen och Upplandsstiftelsen angående skötseln av stigen, 
se separat protokoll. Patrik Stacksjö med flera kommer att bilda en Ältsjögrupp och hjälpa till med att 
utföra underhåll där. Malin kommer ta ett möte med dem och sätta fart på det arbetet. En grästrimmer 
med sannolikt behov av service finns att hämta hos Stig Björgården.  
 
ppen kommer bli inbjudna till ett styrelsemöte under året. 
 
§6 Genomgång av ekonomin 
Den ekonomiska ställningen kommer gås igenom vid ett senare styrelsemöte.  
 
§7. Information kring informationspamflett för nyinflyttade Lännabor. 
 
Anna Maria kan hjälpa till att designa pamfletten, men inte förrän efter sommaren. Beslutade att 
bordlägga pamfletten till ett senare skede. 
 
§8. Utdelning av inbetalningskort 
Kommer skickas ut tillsammans med inbjudan av städdag Kopphagen.  
 
Kommer fråga Roger Jacobsson (Länna Macken) om han har utskriftsservice, och eventuellt föreslå 
upplägg om han vill utföra det om Byalaget ger honom en skrivare.  
 
§9 Övriga frågor 
 
 
§10 Datum för nästa möte 
Kopphagen, måndag 11e maj kl 18.00  
 
§8. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
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…………………………………………….. 
Fredrik Norberg 
 
Justeras 
 
 
………………………………………………   
Malin Elinder, Ordförande 
 
 
       
……………………………………………….   ……………………………………………… 
Anna Maria Wremp    Magnus Thibblin 
     


