Styrelsemöte
2022-04-21
Närvarande: Anna Maria W, Johan C, Magnus T, Susanne A, Tom M

Agenda
Ältsjöstigens dag 24/4
Fixardag Kopphagen vår
•
•
•
•
•

Bränna ris
Kratta/räfsa/röja
Måla bod
Snickra ny baksida bod
Flaggstångsfäste - status?

Ansökan om ekonomiskt stöd från Uppsala kommun
•

Inte för investeringar, ny version för information och aktiviteter inskickad, cirka 25 tkr

Idéskiss till Upplandsbygd för investeringsstöd. Omfattande process.
Medborgarbudget
•

Tidplan: Ansökan under hösten. Omröstning och beslut innan jul enligt samtal med Cecilia
Carlqvist på Uppsala kommun. Pengar fås då 2023.

Anteckningar
•

•
•
•

Nästa styrelsemöte
o I Kopphagen 14-15/5 cirka 30 minuter för att stämma av inför fixardagen
o Sedan ett till möte innan midsommar
Årsmötesprotokoll
o Anna Maria skickar till justerare då ingen i styrelsen har några synpunkter på utkast
Deklaration, bank samt protokoll från konstitutionerande styrelsemöte
o Johan kontaktar Malin Elinder för att reda ut
Ältsjöstigens dag 24/4
o Upplandsstiftelsen har informerat om event via Facebook och hemsida. Ev. även via
Biotopia. Länna byalag har gjort reklam via årsmöte, egen FB-grupp, Friluftsfrämjandet
Almunge-Lännas FB-grupp.
o Pär Eriksson ska informera om samarbetet med Holmen skog, Länna byalag och
Upplandsstiftelsen
o Cirka 25 personer kom på invigningen.
o Grillning – Emma och Johan handlar med Länna byalags bankkort och sköter grillandet.
o Johan stämmer av med Malin vilka rester som vi har kvar i förråden och som också kan
bjudas på. Malin hade diverse som vi hämtar upp på vägen till eldstaden.

o

•

•

•

•

•

•

•

Oklart om ved finns. Kan behövas mer eller huggas med yxa. Johan kollade om Bengt
Arne (0702143470) vet status för ved. Som Tom sa, finns större sågade stockar men yxa
behövs.
Länna station
o Johan har haft kontakt med Johan Winberg (0708334505) och Jacob Larsson
(stationsansvarig, bagarelarsson@outlook.com) på Lennakatten.
o Lennakatten är positivt till ommålning. Ev. Någon/några även från dem som vill vara med
och hjälpa till.
o De köper färg och material och väljer nyans. Samt fixar arbetsställning och värmepistol
och el från förrådet.
o 21/5 anordnar vi en fixardag (med 4-5/6 som reservdatum). Lennakatten meddelade om
detta per telefon och mail 2022-04-23.
o Middag på Länna bruk efteråt?
Städdag vår
o Anordnas 21/5. Kopphagen och Länna station.
o Styrelsen träffas cirka 30 min någon gång 14/5 eller 15/5 för att rekognosera Kopphagen
och vad som behöver göras.
o Magnus kollar med Tomas Romppala hur dasstömning sköts (vem utför denna?)
o Magnus kollar också om vi kan anlita någon för att städa dassen (annonserar någon
städfirma I Lokalsvepet?).
o Rishögen behöver tas bort. Förslag att elda den (flytta till boulebanan och bränna lite åt
gången) någon dag efter regn.
Elinsamling
o Oklar status på insamling samt planerade arbeten. Johan stämmer av med Malin.
o Svar från Malin om elinventering. Malin och Ulf gjorde men Ulf kan inte längre göra.
Thomas och Per och Roger har gått igenom. Enligt dem kan vi göra mycket själva. Thomas
och Per inbjudna till genomgång 14/5 i Kopphagen med styrelsen.
Björn Moberg/Övergödning Lötsjön
o Kunde inte delta på möte men har fått uppmuntran från årsmötet och Johan att själv
påbörja arbetet. Tips att han själv efterfrågar fler intresserade i vår FB-grupp.
Bokning Kopphagen
o Förfrågningar om 28/5 och 12/6 från privatpersoner.
o Uppdatering: En dansförening har också bokat flertalet datum.
Uthyrning Kopphagen
o Flera personer har nycklar. Johan ska se om han kan få Sörens (Uppdatering: Bestämt
mellan Johan och Sören att Sören behåller nyckel tills vidare för Länna IFs skull).
o Johan kollar upp möjligheterna att sätta upp nyckelbox med kodlås för smidigare
utlämning och återlämning av nycklar till hyrestagare.
Midsommarfirande
o Vi vill arrangera ett firande i år.
o Kräver fler som engagerar sig. Förslag att efterfråga en arbetsgrupp via maillistan och vår
FB-grupp.
o Kolla med Malin om status för midsommarstången samt annat som behöver förberedas
(kaffelotteri, chokladhjul, sång, dans runt stång).

o

•

Susanne kontaktar Tomas Romppala som tar med Roger Larsson som kan fixa med
diverse inför.
Ansökningar om ekonomiskt stöd
o Ansökan om ekonomiskt stöd från Uppsala kommun har omformulerats och fokuserar
nu på driftskostnader och pengar som behövs för aktiviteter och information. VI har
ansökt om knappt 25 tkr.
o En Idéskiss till Upplandsbygd om renovering av Kopphagen kan skickas in för planerade
investeringar. Ett lämpligt projekt enligt Upplandsbygd. Dock en omständig process, så
frågan är om det är värt ansträngningen. Johan ansöker om han har tid.

