Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
den 14 februari 2012
Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Helena Segerström. Daniel Ulff, Mats Danielsson,
Lars Richter, Lennart Strandlund.
Dessutom deltog från valberedningen Olle Jakobsson under samtal om förslag på nya
ledamöter för kommande verksamhetsår.
Innan sammanträdets öppnande fick Utvecklingsgruppen tillfälle att samtala med vikarierande
riksdagsledamoten Marie Wickberg som är tjänstledig från sitt arbete som stabschef på
Jordbruksdepartementet. Hon delgavs information om Utvecklingsgruppens historia, arbete
och resultat. Samtalets viktigaste punkt var den presentation som Lars Richter gjorde av sin
idè ”Kom till Långserud och bo”. Den handlar om att kommunen bygger några hus på
strandnära tomter för uthyrning till åretruntboende familjer som sedan får möjlighet att
förvärva egendomen om så önskas.
Marie Wickberg visade ett uttalat intresse för en sådan plan och lovade att hjälpa till med
”viktiga kontakter” om sådant behov uppstår. Samtidigt betonade hon att om denna idé ska
kunna bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid beror det framför allt på de s k
”lokala initiativen och krafterna”. Med andra ord: ”Det är på er här i kommunen det hänger
om det ska bli av!”.
1. Ordförande Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.
2. Genomgång av föregående protokoll.
3. När det gäller kontakten med fiskevårdsområdesföreningarna åtar sig Susanne att tala med
Anders Axelsson för att föreslå att någon/några från alla berörda föreningar inbjuds till ett
möte med Utvecklingsgruppen tisdagen den 3 april i Sockenstugan. Då behandlas, om intresse
föreligger, förslaget om ett gemensamt fiskekort för alla sjöar i Långserud.
4. Samtal förs med Olle Jakobsson om möjliga kandidater för val av två nya ledamöter efter
att Lars och Lennart avsagt sig omval.
5. Årsmöte kommer att hållas den 20 mars. Susanne uppmanar ledamöterna att vid nästa möte
den 6 mars komma med förslag på programpunkter som kan locka åhörare. Inslag såsom
kommunens visionsarbete och Lars idé om ett boendeprojekt nämndes som tänkbara i detta
sammanhang. Det är också viktigt att fundera över vad som skall serveras. Vem ansvarar för
den affisch som ska sättas upp i affären?
6. Den tänkta rundresa som i första hand bjuder in nyinflyttade diskuteras. Olika tänkbara
datum nämns. Enighet uppstår kring förslaget den 6 juni. Med tanke på Hembygdsföreningens
program den dagen lovar Mats att ta kontakt med Bengt Sandström för att undersöka om ett
samarbete kan ske för att undvika kollision. Helena åtar sig att tala med Patrik Blixt och
undersöka kostnaden för en stor buss som det troligen blir aktuellt att hyra. Lars lovar att kolla
med Daniel Bäckström på Byalagsmötet den 16 februari om möjligheten om ett anslag för just
bussresan. Vid samma tillfälle undersöks också om någon från kommunen kan berätta om
visionsarbetet på kommande årsmöte.
7. Daniel Ulff lovar att lämna inflyttningstårta till Andreas Åberg, Gamla skolan, Finnerud.

8. Efter samtal som Lars haft med ansvariga för byggnadslinjen på Herrgårdsgymnasiet
beslutar Utvecklingsgruppen att ett nytt dass ska uppföras av elever på ovan nämnda linje.
Eleverna står även för ritningen av dasset. Kostnaden beräknas till ca 15.000 kr.
Beslutas att en ansökan av en ännu icke fastställd summa ska lämnas till församlingens
kyrkoråd.
9. Ordförande Susanne förklarar sammanträdet avslutat.

Lennart Strandlund, sekr.

