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Medverkande: Susanne Wall,Mats Danielsson,Daniel Ulff,Tomas Peterson,Helena 

Segerström,Jonas Byh & Caroline Goldstein. 

Från Smedgården medverkade Olle Danielsson,Leif Peterson & Siv Forsén. 
  

Summering utav sommarens aktiviteter som Utvecklinggruppen anordnat var 

positiva . Många uppskattade bussturen och  den annorlunda tipspromenaden på 

nationaldagen 6/6 var även den en succé.  
  

Även denna gång kom Bygdekontorets vara eller icke vara en avknoppning till 

Utvecklingsgruppen. Alla deltagare är överens om att det krävs en förändring 

och utvecklingsgruppen vill ge över ansvaret till Smedgårdens ek.Förening. 

Helena Segerström informerar om nuläget på Bygdekontoret och har även kollat 

med Försäkrngskassan vad det skulle innebära för de anställda om Smedgården 

övertog ansvaret. 

Olle Danielsson ska ta med förfrågan till Smedgårdens styrelse på nästa stämma 

17/9. De måste även kolla igenom stadgarna vad de säger om ett sådant tillskott 

som Bygdekontoret till föreningen.  
  

Utvecklingsgruppen har blivit erbjudna att ta över 

domännamnet www.langserud.se utav kommunen,vilket vi gärna vill. Daniel har 

kollat upp priser och det blir ingen stor skillnad mot nuvarande.  
  

Några nyinflyttade ska få tårtor och utgivarna blev Susanne Wall -> Arild Holt 

,Fjäll, Helena Segerström -> Familjen Karlsson,Grava, Jonas Byh-> Miriam Svan 

Risberg. 
  

"Mårten " närmare  sig med stormsteg och det behöver planeras vad som ska 

hända. Ännu finns inga  klara planer, men ett förslag är att höra om "teater 

gubbarna" skulle kunna slänga ihop några sketcher + att vi ska bjuda på mat & 

skolbarnen ska få uppträda . Vi planerar även att informera lite om Långseruds 

fonden & Lars byggprojekt. 
  

Siv Forsén har  fått nys om en slags utställnings som Värmlandskooperativen 

anordnar på Bergvik5-6 okt . Där det är olika koperativ som ska visa upp och göra 

reklam för för just sitt.Utvecklingsgruppen tycker det låter som en mkt bra idé 

och ska försöka få ihop deltagare som ska stå i montern. Diskuterar lite utav vad 

man skulle vilja visa upp och som gör OSS i Långserud så speciella, kommer fram 

till att det ska vara i fokus är Smedgården-Friskolan & Långseruds fonden. !! 
  

Höstens möten kommer i fortsättningen att äga rum på "Skafferiet" då det är 

http://www.langserud.se/


mer åtkomligt med nycklar och mer centralt. De kommande mötes datumen är 

2/10 ( kl 18.00 för kort briefing med skatteverket.), 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3 

och årsmöte 19/3 och tiden är som vanligt 19.00. 
  

Leif kom med en övrig fråga om vad utvecklingsgruppen kan göra för att 

förhindra alla kriminella aktivitetersom tycks ske runt omkring. Siv Forsén 

informerar om "Nattpatrullen" och att de  har kontaktat gruppen för 

Grannsamverkan . Ett möte kommer hållas ons 26/9. 
 


