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Bakgrund och syfte:
Långseruds utvecklings- och trivselfond skall främja trivselskapande åtgärder och utveckling av företagande inom
Långseruds socken. Genom att stödja kreativitet hos enskilda
personer samt organisationer skall fonden medverka till att
göra det trivsammare att bo och lättare att få sin försörjning i
Långserud. Bidrag är tänkt att ges till personer eller
organisationer som bedriver barn, ungdoms- och
äldreverksamhet. Bidraget kan användas för verksamhetsutveckling eller investering.

Full aktivitet på trygghetsboendet Smedgården och arbetet med en av
förutsättningarna för en levande landsbygd, det nu färdigbyggda fibernätet i
Långserud.

Den årliga avkastningen får delas ut till organisationer och
enskilda personer med verksamheter för barn, ungdom och
äldre. Fonden kan även vara medfinansiär i utvecklingsprojekt.
Föreningen hoppas att få in pengar från:
•
•
•
•
•
•

Gåvor
Kondoleanser
Donationer
Testamentering
Auktion
Små och stora summor
är lika välkomna

För kondoleanser kontakta:
LUT - lut@langserud.nu eller
Anette Bäckström 070-2707256
Fonus 0533-13320
Säffle Begravningsbyrå 0533-12440
Ange: LUT och BG.

Insättning görs till BG 241-9323 eller med
Swish till 123 681 70 35

Vad har fondens pengar använts till?
• Hjärtstartare
• Teknikbana vid Långseruds skola
• Nobelfest för pensionärer
• Långseruds RollUp
• Upprustning av 50 m banan - Finnsjöns jaktskytteklubb
• Göra lokalen mer attraktiv för uthyrning - Hembygdsgården
• Trivselskapande åtgärder - Smedgården
• Tillgänglighetsanpassaning av en utav skolans lokaler.
• Projektorduk till stora salen - Bygdegårdsföreningen
Några av de omåttligt populära aktiviteterna
i Långserud socken, mopedrally och
Långseruds triathlon.

Medlem:
Som medlem i föreningen stödjer du föreningens arbete för en
trivsammare bygd. Ni får information om projekt som är
finansierad av föreningen och ni får även rösträtt på stämmor i
föreningen. Medlemsavgiften är 100 kr per person och år
alternativt 1000 kr per person och 12 år. Avgiften betalas in på:
BG 241-9323 eller Swish till 123 681 70 35.

Skafferiet

Skola, förskola och samlingspunkten
restaurang Skafferiet.

Midsommarfirande där flera
generationer umgås tillsammans.
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Na
Kontaktuppgifter:
lut@langserud.nu
www.langserud.nu/LUT

Var med och utveckla
Långserud, swisha en slant
till 123 681 70 35
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