Minnesanteckningarl från Långseruds
Utvecklingsgrupps möte 7/1-2014
Närvarande: Susanne Wall, Mats Danielsson, Jonas Byh, Agneta Bäckström,
Helena Segerström, Daniel Ulff, Olle Jacobsson(från valberedningen).
1- Vi gjorde en liten summering av Mårtenfirandet(30-årsjubileumet).
Firandet kostade utv. gruppen ca 2000 kr vilket vi tyckte var lindrigt!
Presenten från Säffle Kommun var en HLR-kurs för 15 personer. Den gick
av stapeln 18/12 där personer från olika verksamheter och föreningar fick
gå (se bil. 1). Från hushållningssällskapet fick vi tårta som ska bjudas på
vårt nästkommande årsmöte. Landshövding Kenneth Johansson skänkte oss
en bok ”Nordens längsta vattendrag” som kommer att läggas på
Smedgården till att börja med, sen kan den skänkas till friskolans
bibliotek.
De visioner och önskemål som skrevs på de tegelstenar på borden på
Mårtenfirandet summeras här: ”Näridrottsplats”, ”Tåg”,” Motionsspår”,
”Företagshus”, ”Shoppingcenter”, ”Utöka grannsamverkan”, ”Fler
bostadsrätter”, ”Gårdsbutik”, ”Taxi”, ”Idrottshus”, ”Ett Smedgården för
yngre”, ”Samverkan-speciellt mellan företagen”, ”Stor lekplats vid
friskolan”, ”Samordning av transporter o samkörning”.
2- Olle Jakobsson från valberedningen diskuterade med de närvarande om
någon av de som sitter i styrelsen kunde tänkas sig att kliva upp som
ordförande. Ingen av de närvarande var intresserad av det, så istället
diskuterades lite olika namn som valberedningen fick med sig.
3- Susanne var till Huggenäs på kommunbyalagsmöte den 2/12. Leif Peterson
var med och pratade om LUT. Flera av de andra byalagen är intresserade
av att starta egna Utv. & Trivselfonder. Leif var villig att hjälpa dem med
info och såg det som positivt om fler startade. På mötet pratades det
även om avlopp på landsbygden. Alla avlopp kommer att kollas innan 2020
och de som har gamla avlopp/infiltrationer kommer att behöva bekosta
nytt(kan kosta ca 100 000 kr). Alla kommer behöva godkännande från
kommunen så det kan man söka o kolla redan nu.

4- Jonas anmälde sig som intresserad av att eventuellt åka på
LandbygdsForum som äger rum 24 och 25/1 på Dömle Herrgård.
5- Nyinflyttade- Vi är osäkra om Ann-Charlotte Törnqvist(Bräckan,
Norrgården) har fått tårtcheck? Någon som vet? Jessica Hyvärinen på
pastorsexp. kommer att tillhandahålla oss info om nyinflyttade sen nov.
2013. Vi kollar på nästa möte.
6- Övriga frågor-Det har kommit ett mail från Ernst Askmar ang. kommunfullmäktigevalet
i Säffle 2014, han har önskemål om att utvecklinggrupper/byalag går
samman och startar ett parti…..Vi diskuterade och sa att vår styrka är att
vi är opolitiska så det får nog vara så….
-Helena har fått önskemål om att vi gör en adressändring för Långseruds
Utvecklingsgrupp nu när vi inte längre är på Smedgården. Problemet är att
vi måste anmäla både adress och telefonnummer till någon av oss.

Nästa möte är tisdag 4/2 kl. 19 i Skafferiet

Anteckningar gjorda av Susanne Wall

