Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklingsgrupp
Den 5 oktober i Sockenstugan
Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Helena Segerström, Caroline Goldstein, Thomas
Pettersson, Lars Richter, Lennart Strandlund
1. Ordföranden Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.
2. Susanne informerar om ”infomötet” som hölls den 14 september angående översiktsplanen.
Nio personer deltog i mötet varav en markägare. Anders Axelsson presenterade planen. Den
har nu lämnats till kommunen tillsammans med en karta utförd av Göran Kjellberg.
3. Susanne informerar om byalagsmötet som hölls den 29 september i Tveta och som samlade
21 deltagare. Från Långserud deltog Susanne, Mats Danielsson och Anders Axelsson.
Lönnskog och Långseruds Utvecklingsgrupp har överlämnat sina översiktsplaner vilket
föranledde beröm. Bengt Larsson informerade om lokal utveckling och frågan om
grannsamverkan behandlades. Han presenterade också ett dokument utarbetat av Statistiska
Centralbyrån. Det omtalades att en Biogasträff kommer att hållas i Nysäter den 16 november.
4. På uppdrag av Agneta Bäckström informerar Helena om det möte om småskalig produktion
som Agneta deltog i på Östensbyns Aktivitetsgård den 16 september. Ett 40-tal personer hade
kommit till mötet. Jonas Moberg informerade om gården och dess aktiviteter. Stinas
gårdsbutik i Segmon fick tillfälle att informera om sitt arbete och produktion av ex marmelad
och sylt. Ämnet certifiering behandlades. Adelsnäs kalkon berättade om sin produktion. Rent
allmänt var det en trevlig kväll som gav inspiration. Samtidigt framkom att det inte går att
ekonomiskt leva på denna typ av produktion. Frågan är snarare hur länge man orkar.
Bengt Larsson informerade om möjligheter att erhålla stöd och bidrag.
5. Gruppen planerar Mårten som går av stapeln den 11 november kl 18-20. Styrelsen kommer
att hålla i det praktiska. Programmet kommer att innehålla lekar, olika aktiviteter och
underhållning. Helena lovar att förbereda en tävling med tipskupong typ 1X2 som innehåller
tio frågor. Förslag läggs fram om skolans medverkan med sång och musik. Information
kommer att lämnas om Långseruds friskola.
Beslut fattas att inbjuda Sten-Ove Thorén med fru och Pia Proper som ett tack för stöd och
sponsring. Som en parentes nämns att Carin Roos lovat att skriva en slutrapport om projektet
”Äntligen framme i Långserud” som hon lämnar vidare till Alfastiftelsen.
Inträdespriset bestäms till 30 kr för vuxna och 20 kr för barn. För det erhåller man korv, bröd,
klet, kaffe, saft och kaka.
Det lämnas öppet om ytterligare möte måste hållas innan Mårten. Tiden utvisar om behov av
ett sådant kommer att föreligga eller inte. Meddelande skickas ut senare.
6. Beträffande dasset vid Hillerström har inget svar ännu erhållits från Inge Larsson.
7. Gruppen har ingen idé eller förslag beträffande Kulturminnesvårdspris 2010.
8. Lars och Lennart lämnar tårta till Lise Tvedt och Caroline och Lennart till Louise Pontén
och Lars Thorell.

9. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Lennart Strandlund, sekr.

