Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
Den 11 januari 2011
Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Helena Segerström, Carin Roos, Agneta Bäckström.
Daniel Ulff, Lars Richter, Lennart Strandlund
1. Ordförande Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.
2. Följande sammanträdesdagar bestäms:
1 februari, 1 mars, 22 mars (årsmöte), 5 april (vid behov), 3 maj, 31 maj.
Den 6 juni firas nationaldagen vid Hembygdsgården.
3. Carin Roos meddelar att hon avgår som ledamot i och med årsmötet.
4. Lennart ombeds att än en gång ta kontakt med Inge Larsson för besked i ansvarsfrågan
om utedasset vid Hillerströms.
5. Samtal i allmän och informativ form hålls om skolans framtid.
6. Lennart informerar att Hardy Börås undrar om utvecklingsgruppen kan och ser som sin
uppgift att agera i fråga om a. postgång och b. långserudsskyltarnas placering.
Lennart får till uppgift att be Hardy att antingen komma till nästa sammanträdesdag eller
att skriftligen mer detaljerat förklara sina synpunkter.
(när detta skrivs vet undertecknad att Hardy är bortrest den 1 februari. Därför bifogas i
detta utskick en bilaga som Hardy skrivit).
7. Susanne informerar om olyckstillfällen i Rudsbyn i närheten av E-18s avfart till Svanskog.
Vägverkets skylt ”dyker upp” alltför nära själva avfarten. En aviseringsskylt måste finnas
långt tidigare. På något sätt borde vägen också breddas eller på annat sätt ändras så att en
trygg avkörning mot Svanskog garanteras.
Lars ombeds att kontakta Vägverket.
8. Carin lovar att kolla om det kommit nya hyresgäster till Kvarnbacka som i så fall ska hälsas
välkomna med tårta.
9. Samtal hålls om hemsidan. Vi uppmanas att hjälpa till och komma med förslag och se till
att sidan ständigt är uppdaterad. Daniel tar kontakt med Kjell Olsson och ber om att få
tillgång till aktuella bilder.
10. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Lennart Strandlund, sekr.

Vad bestämdes om tårtor?
Vad sas om hemsidan? Varför skulle Kjell tillfrågas om bilder och till vad?
Jag har antecknat: Carin tar reda på fakta, (om vad)
Något mer jag glömt?

