Mötesprotokoll för Utvecklingsgruppen 8/5 2012
Närvarande: Susanne Wall, Agneta Bäckström, Jonas Byh, Mats Danielsson, Daniel Ulff och
Helena Segerström.
*Genomgång av förra mötets protokoll.
*Bygdekontoret- Styrelsen vill jobba vidare på att hitta möjligheter som gör att
Bygdekontoret avknoppas från Utvecklingsgruppens styrelse. Helena tar kontakter för en
träff med berörda. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bygdekontoret, Smedgården …
*Agneta informerade från senaste Byalagsmötet.
Telia hade med representanter som berättade om förändringar för ADSL-användare. Det är
inte så många i vår bygd som berörs.
Peter Pettersson visade den tryckta Översiktsplanen. Vi i styrelsen har ett ex som kan
cirkulera.
Säffle kommun ska börja inventera avlopp.
Ny polisorganisation i landet, förväntas vara på gång 2015.
*Rundturen Det är inte så många anmälda än. Susanne tar kontakt med Lars Richter för
utskicket till nyinflyttade.
Vi i styrelsen bakar brödet som ska säljas vid Hembygdsgården- allt för att få det hela att gå
ihop. Onsdag 23 maj kl 18.00 ses vi i bagarstugan. Då gör vi sista finputsen och gör iordning
påsarna.
Routen; Sockenstugan 10.00, Byn (Mats pratar med Ove Scott), Eldansnäs, Smégårn (Helena
pratar med Leif Peterson) Ester´s 10.30 Kaffepaus. Bräcka, Kolsäter (Daniel pratar med Acki),
Finnerud, Stenbyn, Elovsbyns lägerskola Birgit Hellborg 12.30, Fjäll, Ärteviken, Naturbyn
13.30 lunch, skolan, Hembygdsgården (brödförsäljning) Sockenstugan 15.00.
Fråga om sponsringspengar från Friskolan-Jonas, Acki-Daniel, Stugbyn-Mats, Roos-Susanne
Agneta och Daniel åker turen en gång för att mäta ungefärlig tid.
*Nationaldagen Jessica har 6 holkar och Leif Bryntesson gör 6 frågor( 1X2) som passar både
ung och gammal, på temat djur och natur. Helena köper några priser. Skafferiet skänker en
lunch som pris.
*Susanne påminde om meijlet ”Evenemang” Deadline 18 maj. Sprid till de som kan tänkas
behöva.

*Agneta informerade att LRF ordnar en säkerhetsdag ”Säkert bondförnuft” på Torp, Br
Larsson.
*Susanne har varit på möte ”Trivselfonden”. Vi är tillfrågade att bjuda in till ett möte då en
styrelse till Trivselfonden ska väljas. Det finns förslag på personer att välja in i styrelsen.
*Styrelsen hade fått en fråga om skräpet kring containrarna och Daniel pratar med Veronica
om SITA kan och bör ta ansvar för skräpet mitt emot återvinningen vid Hillerströms.
*Det kom en fråga till styrelsen angående E18 vid Rudsbyn. E18 finns med i Översiktsplanen.
*Styrelsen tog också upp den stöldvåg vi känner av i bygden och undrar över rundkörningen.
Helena pratar med Leif och Daniel med Acki.
Nästa gång ses vi i bagarstugan!

