
Minnesanteckningar möte utvecklingsgruppen

Datum: 2013-10-01 ”Skafferiet”

Närvarande: Susanne, Helena, Agneta, Daniel, Lars, Leif, Göran, Kjell, Birgitta & Jessica

Förhinder: Caroline, Jonas, Malin, Mats & Tomas

1. Program Mårtensfirande

Inledning

Ta fram en bild på gruppens medlemmar år 1983 när allt startade & berätta om hur allt

började - ansvarig Birgitta

Teater

Utvecklingsgruppens början – positivt & negativt, förslagsvis börjar numret med att

dagiset ska läggas ned, därefter nämns Guterud för att senare avsluta med

melodifestivalen 1983 då Carola vann med låten Främling. Susanne utklädd som Carola

sjunger låten Främling ev. gemensamt med barnkör - ansvariga Helena, Agneta &

Susanne

3st skådespelare – förslagsvis Urban, Hans &

Dessa ska klä sig som modet var under 80-talet

Väderleksrapport i Långserud - ansvarig Göran

Fota av Långserudskartan – ansvarig Daniel

Tävling ”Förr eller senare”

12st händelser i Långserud under 30 år

1. Vaggan (1985)

2. Mårtensfirande (1988)

3. Dagis ”Mörten” (1991)

4. Egen postort (1993)

5. Returen (1995)

6. 70 km/h vägskyltar

7. Bygdekontoret (2000)

8. Cykelväg (2002)

9. Seniorboende ”Smegårn” (2007)

10. Skafferiet & Friskolan (2010/2011)

11. Dasset (2013)



12. Vision 2023 – Att hyra hus i Lånserud! Låna Lars bild på hus

Att göra:

 Ta bilder på alla händelserna ovan

 Tidsaxel

Övrigt

 Mårten & Môrta – fundera på hur de kan vävas in i kvällens program

 Ska vi servera mat eller inte?

 Inbjudan – när ska den gå ut & på vilket sätt? Senaste datum för anmälan?

 Roland Johansson – läser vers om utvecklingen & händelser i Långserud under de

senaste 30 åren. Ansvarig Susanne för att Roland tillfrågas

 Prylar med Mörten avbildad – alla som tror sig ha någon/några saker med

Mörten avbildad på letar fram dessa & meddelar Susanne detta, ex. hatt, keps, t-

shirt mm

 Lars sammanställer en historisk resa under 30 år utifrån tidskrifterna

”Långseruds församlings sockenblad”

 Övrigt att belysa – utvecklingsgruppens verksamhet har under alla år genomfört

en massa politiskt lobbyarbete men har alltid varit partipolitiskt oberoende.

I och med kampanjen ”Hela Sverige ska leva” samt de olika studiecirklarna växte

den sk Långserudsandan fram.

 Hedersgäster: Kjell-Erik Larsson (Säffle utveckl.grupp), Håkan Malmqvist, Roland

Johansson (Torp) & personalchef – Lars Engdal

Alla fick redogöra vad de ansåg var det bästa med Långserud:

 Jessica – Som ny känner man sig omfamnad & välkommen, en bygd som är

proaktiv

 Daniel – Ingenting är omöjligt, levande bygd

 Susanne – framåtanda

 Helena – Friskolan

 Agneta – Skafferiet

 Lars – utvecklingsgruppens storhet har alltid varit att den styrts av många olika

personer

 Göran – närheten till allt trots att vi befinner oss på landsbygden ”ligger i

centrum”

 Birgitta – utvecklingen & kreativiteten i bygden håller i sig

 Kjell – Positiv anda i allt, motgångar är till för att lösas. Dä ordner säj!



 Leif – Sammanhållning, finns alltid en vän att ringa till i natten.

Utvecklingsgruppen har varit duktig på att knyta till sig nyinflyttade vilket är

viktigt för att hålla gruppen levande

Följande punkter på dagordningen bordlades till nästa möte:

 Information från infokväll 18/9 på Scalateatern i Karlstad om Allmänna

Arvsfonden. Susanne berättar om Lokalstöd och Projektstöd som man kan söka.

 Information från Kommunbyalagsmötet 25/9 i Svanskog där Susanne närvarade.

 Info om Rudsbyn-korsningen.

 Kolla över nyinflyttade sen senaste Mårten.

 Övriga frågor

Nästa möte

22/10 kl.19 på Skafferiet¨

//Jessica


