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Susanne öppnar mötet 
 
* Susanne & Jonas sammanfattar Byalagsmötet som hölls 21/11.  
Ett uppskattat värde till ca 40 deltagare anlände till mötet där Leif P informerade om LUT & Jonas om 
projektet "Från mjölktänder till löständer". Ansvarig från Posten berätta om kommande ändringar de 
gör, d.v.s flyttningar utav postlådor för färre stopp i deras turer. Många frågor från mötesdeltagare.  
Allt som allt en väldigt lyckad kväll & otroligt bra reklam för våran fantastiska bygd. 
 
*En lista ska sammanställas för årets olika aktiviteter och Susanne ska skicka ut brev till 
föreningar/grupper om önskemål att fylla i just deras aktivitet. Efter det ska Daniel lägga upp det i 
kalendern på hemsidan www.langserud.se. Sedan skickas även infot till turistbyrån så det kommer 
med på deras lappar, 
som hängs upp i hela kommunen. 
 
*Gruppen "brainstorma" för att se vad vi skulle kunna ägna våran tid åt och hur vi ska kunna förbättra 
Långserud ännu mer.  
Inom en snar framtid ska en förslagslåda sättas upp vid Hillerströms där folk kan ge förslag/åsikter 
om hur vi skulle kuna göra detta .Lådan kommer tömmas inför varje möte & behandlas utav 
Utvecklingsgruppen. 
 
Under våren ska vi prova att ge 2 luncher på Skafferiet istället för tårta till de nyinflyttade. Vore kul för 
de nyinflyttade att komma till en mötespunkt i bygden. 
 
*En förfrågan om att lägga ihop till en sk "roll-up " med bilder som reklam för våran bygd.Som olika 
föreningar ska kunna ta med när de åker iväg eller anordnar något. Priset för en roll-up är ca 2000:- 
exkl moms. Kolla om vilka som en intresserade utav att vara delaktiga. 
 
*Nästa möte är inbokat den 5/2 och årsmötet 19/3. Diskutera även lite om vad mer man skulle ta upp 
på årsmötet för att locka folk.  
 
Mötet avslutas 
 
// Caroline Goldstein sekr. 
 


