Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 2021-04-03
Plats: På skolgården vid Länna skola
Närvarande:
Ledamöter: Malin Elinder, Susanne Aringskog, Anna Maria Wremp, Thomas Martin
Suppleant: Johan Carlsson
Frånvarande: Fredrik Norberg (suppl)
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Malin Elinder utsågs till mötessekreterare. Styrelsen enades om att rotera sekreterarrollen enligt följande
turordning:
• Susanne
• Malin
• Magnus
• Anna-Maria
• Johan
• Fredrik
(Tom avstår pga språkutmaningen)
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Susanne Aringskog och Johan Carlsson.
§5. Kopphagen
Vi diskuterar ambitionerna och målsättningarna för Kopphagen under 2021. Givet Coronasituationen är
förutsättningarna för evenemang som inbringar pengar begränsade. Midsommarfirandet blir t ex sannolikt
inställt i år igen. Städdag tänker vi att det går att anorda i maj, eventuellt utspritt över två dagar. Datum
beslutas på nästa möte.
Byte av elen är det viktigaste att vi får gjort under året. Malin kontaktar Ulf Pichl angående detta. Tom,
Johan och Malin erbjuder sig att vara med och dra el när det behövs. Susanne ska även höra med Per.
Susanne nämner att Per sagt att golvet ev. måste oljas innan första uthyrningstillfället. Malin informerar
om att det är en Linedanceklubb som bokat dansbanan 2 ggr i veckan under maj och juni samt strödagar
under sommaren. Sammantaget en inkomst på drygt 5000 kr. Coronasituationen diskuteras i ljuset av
huruvida vi kan hyra ut dansbanan eller ej. Vi enades om en pragmatisk hållning som innebär att vi kan
hyra ut till det som vi bedömer som smittsäkra ”event”. Malin sköter uthyrningsverksamheten i nuläget.
Idén om att köpa in färg och verktyg för att skrapa och måla bodarna diskuterades. Tom uttryckte särskilt
intresse för detta. Inget beslutades.
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Frågan om barn (Friluftsfrämjandet) som leker i den gamla omkullfallna eken på Kopphagens mark lyftes.
En tanke om att man skulle kunna sätta upp skyltar om att lek sker på egen risk diskuterades. Magnus
pratar med Fredrik (jurist) om detta och får i uppdrag att fixa skyltar om det blir aktuellt.
Johan kollar upp medborgarbudgeten och landsbygdsprogrammet gällande möjlighet till finansiering av
ett utegym. Han lyfter tanken om att kanske göra ett samarbete med Länna IF och ett företag i Knivsta
som bygger utegym för att öka chansen att få pengar.
§6. Ältsjön
Malin informerar om att ett möte mellan Holmen, Upplandstiftelsen och Länna Byalag ska hållas fredagen
den 23 april kl.9.15 och att hon kommer att närvara och rapportera på nästa möte.
Idén om att anordna en ”Ältsjöstigens dag” för Lännaborna nämndes men givet corona-situationen
beslutades ingenting.
§7. Hemsidan
Malin frågar övriga i styrelsen vad de tycker om hemsidan och behovet av att vara mer ambitiösa
gällande uppdateringar. Det rådde enighet om att hemsidan kan få vara som den är med minimal skötsel
och relativt få inlägg, men att vi ska försöka använda oss av Facebook-gruppen ”Det händer i Länna,
Kopphagen” lite mer. Det är oklart vem som är administratör för denna grupp men Malin åtar sig att
kontakta Therese Romppalla och höra sig för. Tom erbjuder sig att bli administratör. Vi enas om att flera i
styrelsen kan få administratörsrättigheter så att det blir mindre sårbart. Beskrivningen av gruppen ska
justeras och eventuellt även namnet (om det går) så att det tydligare framgår att det är Länna Byalag
som står bakom gruppen.
§8. Övriga frågor
•
•

Malin informerar om att det finns en Dropbox för byalaget och åtar sig att se till så att alla i
styrelsen får access.
En diskussion om att kontakta Lennakatten för att höra om Byalaget kan få måla upp Länna station
hölls på initiativ av Tom. Alla var eniga om att det är tråkigt att stationshuset som i grunden är fint
ska se så sjabbigt ut. Tom åtog sig att kontakta Lennakatten och fråga om de kan finansiera färg
om vi står för arbetskraften. Tom åtar sig även att prata med sin kompis som kanske kan gravera
träskyltar som kan sättas upp vid stationen. En skylt som det står ”Kopphagen” på och en som det
står ”Länna Bruk” på.

§9. Datum för nästa möte
Malin åtar sig att skicka ut en Doodle för ett möte i början av maj.
§10. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Justeras

……………………………………………..
Malin Elinder, Ordf.

……………………………………….…
Susanne Aringskog

……………………………………………
Johan Carlsson
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