
Mötesprotokoll Utvecklingsgruppen 130903

Medverkande: Susanne Wall ,Malin Lundberg, Helena Segerström, Daniel Ulff, Agneta

Bäckström & Caroline Goldstein.

Mötet började med en summering utav sommarens olika aktiviteter

-Besöket utav landshövdingen Kenneth Johansson

-Nationaldagsfirandet vid hembygdsgården där vinsten gick till "Långseruds roll up".

Den står till allmän beskådning i " Skafferiet".

- Äntligen är dasset på plats & det har blivit flitigt använt sedan dess.

- Vid invigningen av Guterud skänkte Utvecklingsgruppen en "ljugarbänk" & 12st

luncher på Skafferiet.

En fråga från kyrkorådet har inkommit till Utvecklingsgruppen om vi inte skulle kunna

fixa en informationsskylt vid Åskogs kyrkoplats? Vi beslutar att bolla tillbaka frågan

till kyrkorådet . Då vi inte riktigt vet hur vi skulle kunna hjälpa dem med det .

Det stora 30års jubiléet för Utvecklingsgruppens existens närmar sig med stormsteg.

Eftersom det finns massa med material att använda gäller det att välja klok vad som ska

framföras på Mårtenfirandet. Mårtensfirandet kommer i år att bli måndag den 11/11 kl

18.30. Tanken är att temat ska vara 1983 på mat, kläder & musik under kvällen.

Planeringen är iaf i full gång.

Sedan sista mötet har det anlänt några nya Långseruds mörtar som ska uppvaktas med

tårta/gåvocheckar

Heath, Isabell, Kylie, Emily & Marcus Speed

Karin Nolin

Jacob , Karin , Klara & Simon Brummer.

Följande datum kommer det att vara möten för Utvecklingsgruppen

1/10, 5/11 , (3/12?) , 4/2 & 4/3. Årsmötet kommer att bli den 25/3 2014

Ett byalagsmöte kommer att gå utav stapeln i Skäggebyn 5/9 , Susanne åker dit

eventuellt även Helena. Där ska de ta upp frågan med att E18 är så hårt trafikerad och

rent utsagt farlig för alla som behöver korsa eller fara ut på den . Hoppas kunna få en

dialog med kommunen om hur vi ska hantera detta på bästa vis.

Mötet avslutas

Caroline Goldstein sekr.


