Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
den 1 februari 2011
Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Agneta Bäckström, Mats Danielsson,
Daniel Ulff, Lars Richter, Lennart Strandlund
1. Ordförande Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.
2. Lennart informerar om sitt samtal med Inge Larsson om utedasset vid Hillerströms.
Inge ger inget svar om kommunens ansvar eller skyldighet i frågan. Inge bollar ärendet
tillbaka till utvecklingsgruppen och frågar vilket ansvar den (och kanske bygden i övrigt) är
beredd att ta.
Vi samtalar om dassets befintliga skick och vilka renoveringsbehov som föreligger.
Lennart åtar sig att samtala med Jan Hillerström om vad ICA kan åta sig för att dassets
framtid ska säkras.
Utvecklingsgruppens ställning är klar: inte villig att ta något löpande ansvar. Gruppen
kommer att fortsätta att fundera på olika lösningar.
3. Samtal sker om Tankar till Långseruds Utvecklingsgrupp från Hardy Börås. De tre tankarna
berör Postutdelning, Lista över bygdens företag/föreningar och
Långserudsskyltar/Information.
a. Frågan om postutdelning behandlas utförligt i Carin Roos´ redogörelse om samtal med
postens Ryno Lindqvist, produktionschef, Säffle. Han skall återkomma med mer information
om möjliga förbättringar.
b. Beslutas att i Sockenbladet göra reklam för gruppens hemsida och uppmana företagare och
föreningar att maila till webmaster@langserud.nu eller skicka via post till Daniel Ulff, Backa
Hagalund, 661 96 Långserud. Lösblad ska finnas för utdelning vid behov, ex till nyinflyttade.
c. Gruppen fastslår att skyltar på hjul och belysning på skyltar är en omöjlighet. Behov av
röjning framför skyltar bör ständigt beaktas. Frågan om skylt/anslagstavla med mer utförlig
information och dess placering bör utredas. Förslag välkomnas.
4. Susanne berättar att stoppskylt vid utfart från Svanskog till E-18 vid Rudsbyn är på gång
under våren.
5. Information bör spridas om att bilder och foton till hemsidan välkomnas. Behov av sådana
föreligger.
6. Frågor att hålla aktuella:
-Bidrag ur landsbygdsprogramet till friskola
-Post
-Offentliga toaletter
7. Susanne frågar om någon/några kan åka till Information- och Byalagsmöte onsd. 16/2 i
Huggenäs Bygdegård. Susanne och Mats åker.
8. Lennart lovar att överlämna tårta till Rolf och Nortrud Siering, Stenbyn Björkbacken
Agneta och Daniel åker till Thomas Smedberg, Torp.
9. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Lennart Strandlund, sekr.

