
Protokoll från Långseruds Utvecklingsgruppsmöte 130305

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

Lars Richter

1. Lars berättade om läget ang. dasset, det är på gång! Lars skulle ha en träff

med Herrgårdsskolans elever och lärare på onsd. 6/3 här i Långserud. De bjöds

på fika på Skafferiet med bröd sponsrat av Hillerström (Esters var inte öppet

förrän kl. 11.00).

2. Lars berättade om byggprojektet som är i fas med att snart göra en

Leaderansökan. Han visade en projektplan som de hade gjort. Grejen är att de

behöver en förening som står bakom ansökan, så utvecklingsgruppen kommer att

stå bakom en Leaderansökan med Lars och Lennart som projektledare. De får

även hjälp av Bengt Larsson med ansökan etc. De håller på i dags dato(12/3) att

skicka ett brev till Leader Växtlust i Sunne med en beskrivning av idén. Sen om

det skulle bli ett Leaderprojekt så kommer det att gå över till en ekonomisk

förening av lämpligt slag. Vi i utvecklingsgruppen är bara med i starten.

3. Helena och Mats åker till S:a Ny Bygdegård på Informations och Byalagsmöte

månd. 18/3 kl. 18.30-21.00

4. Vi träffas kl. 18 på tisdag 19/3 för kaffekokning och förberedelser till

årsmötet som börjar kl. 19. Helena och Caroline handlar. Helena fixar lite

presenter till avtackning för bygdekontoret.

5. Nyinflyttade sen sist: Erik Anders Andersson och Ingvor Margareta

Andersson Wärme, Yttra Lofterud Berget, Markus Jansson Backa Kvarnbacka

27, Anna Nolin Finnerud Ekbacken.

Vi pratade lite hit och dit om ”Välkommen till Långserud” inbjudan. Vi tar med

frågan till nästa möte i och med att vi inte var så många på mötet. Susanne har

gjort en justering, läs och tyck till!(se bif. fil)

Susanne fick i uppdrag att prata med Kalle och Carin Roos ang. nyinflyttade på

Kvarnbacka. Kanske de skulle kunna hjälpa oss och ge tårtor till nyinflyttade, i

dagsläget har vi 3 nyinflyttade på Kvarnbacka……

Vid pennan och datorn - Susanne


