
2021-08-18 Styrelsemöte Länna byalag 
Närvarande: Malin, Susanne, Anna-Maria, Tom, Johan, Magnus 

Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

 

Val av mötessekreterare och justeringpersoner 
Johan valdes till sekreterare, Malin och Anna-Maria valdes till justeringpersoner. 

Kopphagen 
Vi har fakturerat för cirka 8000 kr under sommaren 2021, t.ex. till dansföreningar, bröllop, dop, 

Gotlands nation.  

Fixardag 2/10 
Malin mailar ut till Länna byalags maillista med info. Johan sätter upp lapp/plakat på anslagstavlan 

vid infarten till Länna bruk om städdag (Malin har material ev.). Vi delar ut lappar i brevlådor med 

info samt påminnelse att betala medlemsavgift. Info ska även spridas i facebookgruppen. 

Saker att göra: 

- Skrapa och måla bod. 

- Röja sly. 

- Elda grenar och ris. 

- Äta korv och umgås. 

Elarbete 
Inget gjort under sommaren. Ulf Pichl äskade mer pengar (30-100 tkr) för att kunna få arbetet gjort 

enklare med några hjälpredor. Malin ber honom återigen att lista vad som behöver göras så att 

pengabehovet kan uppskattas.  

Samla in pengar 
Länna byalag bör ansöka om pengar hos Upplandsstiftelsen eller Uppsala kommun eller dylikt för att 

få större budget för ovan nämnda elarbete men ansökan kan inbegripa fler andra projekt, såsom 

utegym. Förslag att göra en gemensam insats för de som är intresserade med att skriva ansökningar 

vid ett senare tillfälle. 

Förslag från Malin att vi kan sälja Newbody-produkter för att få pengar till föreningen via Newbodys 

hemsida (dvs. att man kan välja att en del av köpesumman ska gå till Länna byalag). Gillas av övriga 

närvarande. Förslag att sälja in detta som att pengarna går till ett specifikt ändamål (läs: elarbeten 

Kopphagen). 

Vi ska skapa en möjlighet att sponsra elarbetet för Lännabor och andra som vill bidra. ”Sponsra en 

lampa” eller liknande kampanj, med budskapet ”Swisha XXX, märk betalningen ”YYY”, för 500 kr eller 

mer så får man t.ex. en skylt eller annan minnespryl (fritt fram att föreslå annan rolig utformning) 

uppsatt på Kopphagens vägg. Magnus kollar med Tomas Romppala om kontaktuppgifter för Roger 

Eriksson för att eventuellt fixa skyltar såsom för golvet. 

Julmarknad 
Avvakta med info till senare om covid-19 tillåter. 



Barnloppis 
Anna-Maria föreslår barnloppis på Kopphagen. Bästa tiden för detta är på hösten för att inte 

konkurrera med skolans loppis i maj. Funderas vidare på men styrelsen är positiv till att Kopphagen 

nyttjas och att det händer saker i byn. 

Informationsskylt om Kopphagen 
Det borde sättas upp information om Kopphagen med info om uthyrning och kontaktuppgifter och 

ev. Swish-nummer för den som vill ge ett bidrag vid t.ex. entrén. 

Nästa möte 
Någon gång före fixardagen troligen. 

 

 

 

------------------------------------------ 

Protokollförare Johan Carlsson 

 

 

-------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Malin Elinder   Anna-Maria Wremp 


