Sammanträdesprotokoll för Långseruds Utvecklings grupp
den 4 oktober 2011
Närvarande ledamöter: Susanne Wall, Helena Segerström, Thomas Pettersson,
Daniel Ulff, Lennart Strandlund
1. Ordförande Susanne Wall förklarar sammanträdet öppnat.
2. Genomgång av föregående protokoll:
Daniel berättar att han talat med Veronica angående den nedskräpning som förekommit
under den gångna sommaren vid containrarna. Veronica hänvisar till det telefonnummer
som finns skrivet på dem. Den som städar har normalt semester någon gång under
sommaren. Troligen bör det då finnas vikarie. Veronica kommer att undersöka hur det
var i år. (pkt 8)
Helena informerar att den gåva som hon och Caroline överlämnat till Friskolan i samband
med dess invigning bestod av två ”åkmadrasser”. (pkt 7)
3. Den 13 september hölls ett Byalagsmöte på Vikingacentret i Värmlands Nysäter.
Susanne berättar att mötets ”huvudpunkt” var att Kommunstyrelsen vill göra Säffle
attraktivt och den har därför anammat ett koncept om utvecklingsprogram.
En grundläggande utgångspunkt är frågan: Vad är det som är speciellt med Säffle?
En del personer reagerade över att formuleringen av den frågan lägger en viss övervikt
på tätorten och inte tar hänsyn till omgivande landsbygd. Handlar det om hela Säffle
kommun eller inte? M an kom fram till att det nu gäller att formulera en vision för hela
kommunen – tillgångar, trender och scenarier. Det har tryckts ett kort som är en inbjudan
till alla innevånare i kommunen att besvara frågan:
”Hur ser Säffle ut 2026? Berätta för oss hur du vill ha det!”
Kortet sänds portofritt till: Säffle kommun/Visionsarbetet
4. Lars och Lennart fortsätter kontakten med Bengt Larsson ang. nytt dass vid Hillerström.
Ett nytt förslag är att göra en Leader-ansökan för att erhålla EU-pengar.
5. Gruppen ”spånar” programpunkter för M årtensfirande i Bygdegården den 11 november.
Det beslutas enhälligt att temat ska ha med ”11” att göra. Den elfte dagen i elfte månaden
det elfte året (på 2000-talet).
Helena bokar Bygdegården. Kontakt tas med rektor M aj-Britt och ”Jonas i köket”.
6. Till Patrik Nyman på Kvarnbacka lämnar Helena och Caroline en tårta,
och till Kerstin Hildén, Stenbyn, Halla gör Lars och Lennart detsamma.
7. Nästa sammanträde hålls den 1 november 2011.
8. Ordföranden Susanne Wall förklarar sammanträdet avslutat.

Lennart Strandlund, sekr.

