Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
den 6 april 2010 i Sockenstugan
Närvarande ledamöter:
Susanne Wall, Carin Roos, Agneta Bäckström, Caroline Goldstein, Mats Danielsson,
Daniel Ulff, Lars Richter, Lennart Strandlund
1. Ordföranden Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordföranden uppmanar ledamöterna att varje sammanträdesdag kontrollera e-posten innan
sammanträdets början.
3. Lars Richter meddelar att de två Långserudsskyltarna är klara. De består av vit aluminium
och på dessa klistras de 7 olika ”motiven” som berättar vad bygden kan erbjuda. Av motiven
kan äta, sova, bensin ses som grundbehov. Vid Guterud börjar texten med Äntligen framme...
och vid Rudsbyn med Välkommen till... Priset för skyltarna är 11.000 + moms.
Alfastiftelsen har skänkt 20.000 till skyltarna och uppförandet av dessa. Lars åtar sig att tala
med Göran Kjellberg för att få ett pris på de ställningar som behövs för skyltarna. Den summa
som finns dags dato till detta är 5.000 kr.
Förslag framförs om att de personer i bygden som har sådan verksamhet att denna är
återspeglad i de olika motiven ska tillfrågas om ett bidrag på 500 kr till kostnaden för
skyltarna.
Helena Segerström kommer att vidtalas för att skriva kvitton till var och en av bidragsgivarna.
4. Ordföranden informerar om den Landsbygdsriksdag som kommer att hållas i Sunne.
Utvecklingsgruppen är inbjuden att hålla ett inspirationsseminarium med titeln
Generationsväg mot framtid.
Förberedelserna görs av Susanne Wall, Leif Pettersson, Margareta Bäckström samt Helena
Segerström
5. Ordföranden och Mats Danielsson informerar om ett kommunalt informationsmöte som
hölls i Kila den 15 mars. Mötet handlade bl.a. om en översiktsplan beträffande lämpliga
byggområden kring sjöar i Säffle kommun. Tanken är att så mycket som möjligt av sjöarnas
omliggande strandområden ska försöka bevaras. Den enskilda sjön ska inte få bindas upp med
alltför splittrad bebyggelse.
Kommunen vill vid ett sammanträde den 19 april i Långseruds Sockenstuga möta intresserade
personer från Långserud kring frågan hur Långserud ska utvecklas som bygd i framtiden. Det
kan nämnas att en grundtanke är att det ska vara fri passage på 25 meter kring alla sjöar.
Utvecklingsgruppen har utsett Susanne Wall, Leif Pettersson, Tomas Pettersson, Mats
Danielsson och Urban Bäckström att delta i sammanträdet den 19 april. Ett tiotal
representanter från kommunen kommer att finnas på plats.
6. Carin Roos informerar om Mikrolärarcentret. Skolan står för lokalen och det finns sex
datorer på plats. Sextio personer deltog i en nybörjarkurs. Åtta personer har hittills fungerat
som lärare. För närvarande finns sex personer som önskar delta i en ny nybörjarkurs. Det
finns önskemål om att ett kodlås installeras så att dörren kan larmas av och på så sätt göra det
möjligt för enskilda personer att kunna använda centret också när skolan är stängd.
Nu gäller det att söka medel så att fortsatt utbildning kan ske. Sara Jonsson och Carin Roos är
villiga att ställa upp som lärare.

Carin meddelar att hon kommer att fråga Säffle Lärcenter hur det gått med den skrivelse som
Owe Johansson ställt till Säffle kommun ang att få ytterligare resurs till mikrolärcenter i form
av lärarstöd och teknisk support. Hon kommer också att åter ta upp frågan om kodlås.
7. När det gäller tårtutdelning till nyinflyttade personer fungerar Lars Richter som
”sambandscentral”. Den aktuella situationen ska synas snarast möjligt. Det handlar inte minst
om situationen angående nyinflyttade i Kvarnbacka.
8. Förslag framfördes om att Långserudsskyltarna invigs den 6 juni och att invigningen om
möjligt ”visas” under aktiviteterna på Hembygdsgården.
9. Landsbygdens dag kommer att hållas den 3 juli vid Hillerström med äppelskalartävling
m.m.
10. Daniel Ulff förklarar sig villig att ta över ansvaret för hemsidan. Samtal kommer att ske
snarast om frågor som måste behandlas i samband med överlämnandet, ex. domän, kostnader
etc.
11. Kommande sammanträden hålls i Sockenstugan den 4 maj och 1 juni.
Lennart Strandlund
sekr.

