
Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
den 4 maj 2010 i Sockenstugan

Närvarande ledamöter:
Susanne Wall, Agneta Bäckström, Helena Segerström, Mats Danielsson, Lars Richter,
Daniel Ulff, Lennart Strandlund

1. Ordföranden Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.

2. Lars Richter informerar om de två Långserudsskyltarna som är gjorda och som kostar
13.750 kr inkl. moms från IMA-reklam i Säffle. Göran Kjellberg har lämnat ett pris på
uppsättning som är 17.000 kr + moms. Lars R har sökt om bidrag från kommunen som lämnar
ett bidrag på 5.000 kr. Uppsättningen kan ordnas genom Karl-Olof Edvardsson, Provia
entreprenad. Han erbjuder allt material samt medverkan med kunskap och verktyg. Kostnad
7.000 + moms. Antar erbjudandet.
Båda skyltarna ska sättas upp snarast och början sker med Guterudsskylten. Vid Guterud
kommer Daniel Ulff att vara traktorgrävare.
Thomas Pettersson är ytterst ansvarig för uppsättningen av den andra skylten vid Rudsbyn.

3. Helena Segerström ombeds att skicka ut anhållan om bidrag till skyltningen på summan
500 kr till Esters, Naturbyn, Ove Scott (stugbyn), Hillerströms, Kvarnbacka och Aspens
Fiskevårdsförening.

4. En resumé lämnas från mötet med kommunrepresentanter som hölls i Sockenstugan den 19
april. Vid mötet deltog Susanne, Helena, Mats och Thomas. Gruppen fick till uppgift att
utarbeta ett mer detaljerat förslag beträffande: Hur ett område ska utvecklas, var de s k LIS-
områdena ska förläggas och projektidéer.
Agneta, Mats och Thomas föreslås bilda en arbetsgrupp och ombeds kontakta ytterligare 3-4
personer som kan tänkas ha visst intresse i utformningen av innehållet i det förslag som ska
lämnas.

5. Helena Segerström informerar om att styrelsen för Långseruds friskolas ekonomiska
förening haft sitt första möte den 3 maj.

6. Ordföranden meddelar att Carin Roos inte fått något svar ang Mikrolärcentret. ”Bollen
ligger hos Owe”.

7. Hemsidan kommer att få en ny domän. Långserud.net ändras till Långserud.nu
Bilder till hemsidan önskas och likaså uppgifter till kalendern. Måste ordnas länkning till
Säffles hemsida.

8. Ordföranden informerar att Göran Kjellberg uttryckt önskemål om att någon form av åtgärd
vidtas för att förhindra stölder. Ordföranden förklarar sig villig att kontakta
landsbygdsutvecklare Bengt Larsson och be honom att ta kontakt med polis Anders Jansson,
Årjäng, inför utvecklingsgruppens möte med kommunen.

9. Ordföranden visar det power-pointprogram som hon och Margareta Bäckström
sammanställt inför Landsbygdsriksdagen i Sunne den 7 maj. Programmet presenterar
Generationsväg mot framtid. Gruppen uttrycker tacksamhet över ett väl genomarbetat
program.



Till Sunne åker Susanne Wall, Margareta Bäckström, Helena Segerström och Leif Pettersson.

10. När det gäller den 6 juni gör Anders Segerström tipspromenad både för barn och vuxna.
Helena köper priser till barnens tipspromenad.
Samma dag hålls gudstjänst kl 14 i Smedgårdens trädgård. Bengt Sandström affischerar och
annonserar om dagens aktiviteter. Senast en vecka innan vill Bengt ha information om det ska
skrivas något om Långserudsskyltarna.
Lars meddelar Bengt den 27 maj vad som kommer att stå i Församlingsbladet.

11. Susanne och Lars överlämnar en ”stor tårta” till de tre nyinflyttade på Kvarnbacka. Info
om att en holländsk familj flyttat in i Grinsbyn.

12. Ordföranden meddelar att nästa sammanträde hålls den 1 juni och förklarar sammanträdet
avslutat.

Lennart Strandlund
Sekr.


