
Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
Den 1 juni 2010 i Sockenstugan

Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Agneta Bäckström, Helena Segerström, Caroline
Goldstein, Carin Roos, Daniel Ulff, Lars Richter, Lennart Strandlund

1. Ordföranden Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.

2. Lars Richter informerar att Långserudsskyltarna är på plats. Höjden kan diskuteras och en
sänkning kan komma att ske om ett sådant beslut tas. Uppsättningskostnaden är betald.

3. Ordföranden informerar om Landsbygdsriksdagen i Sunne som hölls den 7 maj. Hon
nämner att det var blåsigt och kallt i Mässhallen (Ishallen) och att det inte var
”superorganiserat”. Seminarierna var genomgående bra. Långserudsgruppens seminarium
lockade ett fyrtiotal deltagare som ställde en massa frågor och gruppen är nöjd.
Ett seminarium som vår grupp tyckte var särskilt intressant var ”Unik lösning av
fastighetsägandet räddade byskolan”. Ett annat intressant ämne handlade om hur man kan få
ungdomar i åldern 18-22 att stanna kvar i bygden.
En kvinna tog kontakt och berättade att hon är söker en gård som ska ge utkomst för en grupp
på åtta personer.

4. Ordföranden informerar om det byalagsmöte som kommer att hållas i Eskilsäters
Bygdegård den 8 juni. Långseruds utvecklingsgrupp har ombetts att lämna information om
Bygdekontoret och dess verksamhet. Ordföranden och Helena kommer att delta. Helena tar
kontakt med Monika Svensson. Mats Danielsson tillfrågas och ordföranden anmäler vilka
som ställer upp.

5. När det gäller den s k Översiktsplanen meddelar Agneta Bäckström att hon lämnar
arbetsgruppen. Hon kommer att fråga Anders Axelsson om han vill delta. Någon från
Lönnskogsgruppen bör finnas med ”och sitta på samma ställe”. Mats Danielsson är ansvarig.
Göran Kjellberg föreslås ingå i gruppen.

6. Bygdens Nationaldagsfirande hålls på Hembygdsgården den 6 juni. Dagen börjar med
gudstjänst kl. 14. En timme senare startar tipspromenaden. Helena Segerström visar de priser
som hittills inkommit. Fler priser kan lämnas hos Hillerströms. Helena lovar att ordna med
växelkassa.
Lars Richter visar en kopia av Långserudsskylten. Kopian har måttet 94 x 42 cm. Han ber om
att skylten visas några minuter i högtidsprogrammet. Ordföranden förklarar sig villig att tala
med Kjell Olsson så att han ordnar att en bild med Sten-Ove Thorén och ovan nämnda skylt
kommer in i Säffle-Tidningen.

7. När det gäller Landsbygdens dag den 3 juli informerar ordföranden om hur programmet var
förra året. Hantverk, ponnyridning, vedstapling och äppelskalartävling. LRF-provsmakning
och visning av gräsklippare och andra maskiner.
Agneta Bäckström ordnar med affisch.
Caroline Goldstein talar med Jan Hillerström om annons i Säffle-Tidningen. Förslaget är att
annonskostnaden delas.



8. Ordföranden meddelar att Jonny Jonsson tagit kontakt med henne. Han vill ha reda på vilka
företag som finns i Långserud och vilken typ av arbete som dessa utför. Hon uppmanar oss
alla att tänka efter vilka företag vi känner till.

9. Tårtutdelning till nyinflyttade gäller Lars Thorell/Louise Pontén, Viksfors (det röda huset),
och Anders Nilsson, Ljungmon. Anders får tårtan av Thomas Pettersson och undertecknad.

10. Ordföranden meddelar att nästa sammanträde hålls den 7 september och förklarar
sammanträdet avslutat.

Lennart Strandlund
sekr.


