
Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
den 1 mars 2011

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

1. Ordförande Susanne förklarar sammanträdet öppnat.

2. Susanne Wall informerar om det Informations- och Byalagsmöte som hölls den 16 februari
i Huggenäs Bygdegård:
Det finns idag 40-50 LIS-områden. Peter Pettersson och Lasse Westerberg åker runt och
besöker dessa områden. De har uttryckt en önskan om att berörda markägare om möjligt kan
finnas på plats vid dessa besök. Översiktsplanen kommer att klubbas 2013. Nya idéer kring
planen är välkomna.
En fråga som togs upp var befolkningsstatistiken åren 2009-2019. Den handlar av naturliga
skäl om en prognos. För Långseruds del är siffrorna för denna period 649 – 639.
(Lars Richter passar på att meddela att år 2010 slutade med en ökning på 5 personer till 654.
Den enda av kommunens landsbygdsförsamlingar som visar en ÖKNING!).
Andra frågor som berördes var t ex att underhållsbidraget för mindre vägar ska höjas. En
ökning av polisstyrkan kommer att ske och med den förhoppningsvis en större trygghet.
Kommunens kontakt med Östfold anses klart viktig. Det konstaterades att den tunga trafiken
ständigt ökar och detta inte minst på E-18.
Daniel Bäckström uttryckte vikten av att det i Långserud borde finnas en ”Hel anslagstavla”,
dvs en tavla med all tänkbar nödvändig information.
Den på flera sätt ändrade postgången med ”fel i brevlådan” blev föremål för diskussion.

3. Frågan om det till synes allt mer ”berömda ute-dasset” (sekreterarens personliga
bedömning) behandlas. Efter ingående diskussion är utvecklingsgruppens åsikt och önskan att
utedasset ska vara ett åretrunt-dass med el och vatten. Tanken är att det i så fall byggs i
anslutning till affärsbyggnaden. Beslutas att Lennart Strandlund på nytt tar kontakt med Inge
Larsson. Gruppen föreslår att ett möte kommer till stånd med Inge Larsson, Jan Hillerström,
Leif Granlund från Årjäng, som är insatt i uppförande av komposteringstoaletter samt
någon/några av gruppens ledamöter.

4. Susanne informerar att Anette Myrberg på Teknik och Fritidsförvaltningen för Säffle och
Åmåls kommun håller på med en sammanställning av föreningsuppgifter på internet.
På Utvecklingsgruppens hemsida finns för närvarande 6 föreningar. Det är viktigt att vi
ledamöter uppmanar bygdens föreningar att finnas med på hemsidan. Beslutas att de som
anmält sig till densamma ska finnas med på ett tryckt blad. Detta informationsblad skall delas
ut till nyinflyttade och andra intressenter.

5. Utvecklingsgruppens årsmöte kommer att hållas i Sockenstugan den 22 mars kl.19.00.
Beslutas att information om så är möjligt ska lämnas förslagsvis om:
Friskolan, Smedgården, Förskolan, Bygdekontoret, Kvarnbacka, Idrottsaktiviteter,
Bagarstugan, Vildmarken och allmänna bygdenyheter.
Servering med kaffe, té och smörgås.
Ledamöterna har uppgiften att kontakta de personer som ligger närmast till att lämna
information om de ovan nämnda informationsobjekten.



6. Information lämnas om vilka nyinflyttade som hälsats välkomna med tårtor. De som ännu
inte välkomnats är Manoel Roque, Kvarnbacka och Sanna Olsson, Ämmeskog 1.

7. Det har kommit till Utvecklingsgruppens kännedom att alltför våghalsigt framförande av
bil på glashal väg förekommer i bygden. Utvecklingsgruppen ser inte som sin uppgift att
ingripa utan anser att de personer som har alla nödvändiga uppgifter för anmälan vänder sig
polisen.

8. Ordförande Susanne Wall förklarar sammanträdet avslutat och påminner om att ”vi ses den
22 redan kl.18 för att göra i ordning fikat”.

Lennart Strandlund, sekr.


