
Protokoll från Långseruds Utvecklingsgruppsmöte 130409 

Närvarande: Susanne Wall, Helena Segerström, Daniel Ulff, Mats Danielsson, 

Malin Lundberg, Jonas Byh, Agneta Bäckström(besök av Lars och Lennart vid 1:a 

punkten) 

1. Lars och Lennart kom och informerade oss om att det blev nej från Leader 

Växtlust ang. byggprojektet. Projektet är därmed nedlagt men kommer att 

fortsätta i en annan form. Säffle kommun är villiga att hjälpa till vid lån. Lars 

och Lennart kommer att finnas på Barnloppisen den 13/4 i Bygdegården för att 

prata med barnfamiljer om intresset att bosätta sig i Långserud. De har gjort en 

enkät så familjer kan fylla i hur de vill bo(hyra lägenhet? hyra hus? köpa 

bostadsrätt? köpa hus?). Bra tyckte vi alla i utv. gruppen!! 

2. Vi konstituerade den nya styrelsen – Susanne Wall(ordf.), Mats 

Danielsson(vice ordf.), Helena Segerström(kassör), Caroline 

Goldstein(sekreterare) Ledamöter: Agneta Bäckström, Malin Lundberg, Daniel 

Ulff, Jonas Byh, Jessica Larsson, Thomas Peterson 

3. Daniel skulle uppdatera kontaktlistan och lägga till Malin i den. 

4. Vi beslutade att vi fortsättningsvis kommer att ge presentkort till 

nyinflyttade istället för tårtor, där de för ett värde av 150 kr kan välja på 

Esters eller Skafferiet. Lotta på Esters är vidtalad och tyckte det var okej.  

5. Helena och Daniel berättade lite från Informations och Byalagsmöte de var på 

den 18/3 i Södra Ny. Fiber på landsbygden(det pratades kring möjligheterna, ej 

problemen!), LIS-arbetet m.m. 

6. Vi pratade kring 30-års jubileumet som utv. gr. firar i år. Vi kom fram till att 

vi sparar det stora firandet till Mårten och försöker göra en tipspromenad på 

6:e juni som handlar om vad utv. gr. gjort på 30 år.  

7. Tårtuppdateringar: Vi sa att vi börjar med presentkorten efter det att alla 

tårtuppdateringar är gjorda…det är några som vet med sig att de har några 

sådana, eller hur? Lars och Lennart(de blev tvingade eller… de gick med på det 

när vi blinkade så fint i ögonen…) 

  



lovade att dela ut tårtor på Kvarnbacka till Ingemar Gunnarsson, Jessica Olsson 

och Ulf Ödqvist. Är det någon som delat ut till Anna Nolin, Finnerud Ekbacken? 

Övriga frågor  

– Rudsbyn-korsningen- Vi har kontakt med trafikverket och hoppas vi får 

uppdateringar från både kommunen och trafikverket när det händer något. 

- Susanne har mailat Norra Ny Utveckling(förening i Stöllet). De har varit med 

och fått till belysning och offentliga toaletter vid Värnäskorset(väg E45/62). Vi 

får se om de svarar…intressant hur de offentliga toaletterna var finansierade.  

- Förslagslådan…..är den på gång?  

- En tanke från Malin – Är Facebook något för utv. gr? Tänk på det till nästa 

möte. 

Nästa möte – 7/5 kl. 19 i Skafferiet 

 

Trevligt att Utvecklingsgruppen fick Dagens ros i Säffletidningen 2/4 

”Tack för blommor och presenter vid årsmötet! 

Personalen på Bygdekontoret” 

 

 

Vid pennan och datorn – Susanne 

 


