
Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp 
den 7 september 2010 i Sockenstugan 
 
Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Helena Segerström, Agneta Bäckström, Mats 
Danielsson, Daniel Ulff, Lars Richter, Lennart Strandlund 
 
1. Ordföranden Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat. 
 
2. Mats Danielsson informerar om arbetet med den s k Översiktsplanen. Den grupp som 
arbetat med densamma består av följande personer: Anders Axelsson, Roy Nytomt, Göran 
Kjellberg, Thomas Pettersson, Kristian Bäckström och Mats Danielsson. Tanken bakom 
gruppens sammansättning är att olika delar av Långserud skall vara representerade. 
Lönnskogs byalag har valt att inte delta i ovan nämnda grupps arbete men ömsesidig 
information kommer att ges. 
Översiktplanens arbetsgrupp har utformat sitt förslag om LIS-områden. När det gäller 
tomter/områden för industri, lätt och tung sådan,  har gruppen tänkt på gamla 
sågverksområdet (Viksfors), Rudsbyn och ett område i närheten av E18 innan vägen till 
Ärteviken där grusad plan finns. Göran Kjellberg kommer att göra en karta som visar 
gruppens förslag. Tanken på vindkraftverk har beaktats. 
 
-Översiktplanen kommer att presenteras den 14 september i Sockenstugan. 
Helena åtar sig att göra inköpen till ”fikat” och Susanne att hälsa välkommen. Antalet 
deltagare beräknas till ett 40-tal. 
 
3. Byalagsmöte kommer att hållas i Tveta bygdegård den 29 september. Susanne kommer att 
delta samt någon från ”Översiktsgruppen”. 
 
-Agneta förklarar sig villig att åka till Östensbyns Aktivitetsgård, Kila, torsdagen den 16 
september kl 18 då ett möte hålls om produktion av småskalig mat. Agneta informerar oss vid 
nästa möte. 
 
4. Årets återstående mötesdagar är 5 oktober (kl.19), 2 november (kl.18) och 7 december 
(kl.19). 
 
-Mårten festas torsdagen den 11 november kl. 18-20. Förslag läggs om att ”avslut på 
skyltarna” då kommer att ske. Andra förslag: barn uppträder, bordslekar, allsång, info om 
möte med företagare, viktiga frågor?, allmänna aktiviteter etc.  
 
5. Info lämnas om önskemål om informationstavla. Fråga om eventuellt möte med företagarna 
diskuteras. 
 
6. Tårtutdelning – Mats lämnar till Tobias Karlsson och Lars till Christian Svensson. 
 
7. Dasset vid Hillerströms är ditställt av kommunen och befinner sig för närvarande i dåligt 
skick. Daniel åtar sig sig att kontakta Inge Larsson för att få svar på vilken myndighet som har 
(ev.bör ha) yttersta ansvaret för dassets framtid och skick.  
Diskuteras skötseln av badplatsen vid Finnsjön. Det har framkommit att Långseruds 
bygdegårdsförening vill bli av med ansvaret för badplatsen.  
Utvecklingsgruppen föreslår att Vildmarken tar över ansvaret för skötseln av badplatsen. 
Bygdegårdsföreningen bör meddela kommunen att den vill avsäga sig skötselansvaret. 



 
Beträffande hemsidan anser Lars att utvecklingsgruppen bör uppmana föreningarna att 
ständigt aktualisera sin information och kalender. 
 
8. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
Lennart Strandlund 
sekr. 
 


