Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
den 10 januari 2012
Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Helena Segerström, Agneta Bäckström,
Thomas Peterson, Mats Danielsson, Daniel Ulff, Lars Richter, Lennart Strandlund och Leif
Peterson i egenskap av inbjuden.
1. Ordförande Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.
2. Genomgång av föregående protokoll.
3. Information lämnas från Byalagsmötet som hölls den 24/11 i Ölseruds bygdegård.
4. Tårtutdelning till
Sofia och Liam Wassén, Bratta
Caroline Tingelholm, Alphem
5. Följande övriga frågor diskuteras:
a. Värt att undersöka med ansvariga personer om det är möjligt att det finns till
försäljning ett fiskekort som gäller alla sjöar i Långserud.
b. Behov föreligger att undersöka vem som kan ansvara för att en uppdatering
kommer till stånd när det gäller skyltningen av Sverigeledens cykelled inom
Långserud.
I samband med denna fråga nämns också om det kan vara intressant att det
finns ett ”cykelpaket” i form av cykel och boende.
c. Frågan ställs vilka olika aktiviteter som kan vara aktuella under 2012.
- Förslag läggs fram om en rundresa i buss någon lördag i maj i Långserud.
Deltagandet är öppet för alla men nyinflyttade har förtur eftersom resan är
tänkt som en informationsresa om vår bygd. Naturliga ”rastplatser” under resan
kan t ex vara Naturbyn, Esters kafé och Bagarstugan. Kontakt tas med kommunen
för att undersöka möjligheten till finansiering av rundresan.
-Kontakt med bygdens föreningar för att få reda på deras program och aktiviteter.
d. Leif ställer frågan: Om någon enskild person vill donera eller testamentera till ett
ändamål som gynnar utveckling och trivsel i Långserud hur kan i så fall detta bli
verklighet?
Leif svarar själv på sin ställda fråga: En möjlighet kan vara inrättandet av Stiftelsen
Långseruds Utveckling och Trivselfond.
Leif får uppdraget att undersöka möjligheten av att bilda en sådan stiftelse och ombeds
att återkomma med information.
e. Frågan om dasset behandlas ännu en gång. Ett förslag är att riva det gamla och bygga
ett nytt på samma plats. Lars ombeds att tala med Herrgårdsgymnasiet för att höra om
ett sådant bygge skulle kunna vara en intressant uppgift för byggnadslinjen.
6. Ordförande Susanne förklarar sammanträdet avslutat.
Lennart Strandlund, sekr.

