
Fyra àrsmöten avverkades pa en gang i Lãngsele 
LANG5ELE. I Lân9sele 
har man sâ här ars fyra 
ârsmöten samtidigt. 
Anledningen är att de 
fiesta bybor och hem-
vändare äí med i aila 
fyra foreningarna: Lang-
sele Intresseforening, 
OreLangseIe Fiskevârds-
omrâde, Oretãngsele IF 
och Làngseie bysamfaI-
lighet. 

Det har biivit tradition att 
man sâ här ãrs samlas och 
har aila ârsmöten samti-
digt. Det mesta av verksam-
heterna i aliaforeningarna 
kretsar kring och i byastu-
gan. 
Efter mötena samiades 

man och at middag med 
godbit och kaffe. I ár fick 
deltagarna ocksá se ett av-
snitt av en film som visades 
pa den stora bildskflrmen i  

samlingssaien som monte-
rats in i host. 

OrdfOranden Ingrid Gus-
tafsson Overlämnade blom-
mor och tackade avgàende 
styreiseiedamOterna Stig 
Barrestâl och Asa Eriks-
son. 

Ett presentkort tick Jon-
na Gustafsson, en aktiv och 
duktig ungdom som gärna 
hjaiper till. 

Sondagen den 28 januari 
var det dags fOr mötena där 
bade vuxna och barn var 
med. 
Under det gängna áret 

bar Lãngseie fàtt uppkopp-
ling av bredband. Ny vat-
tenledning har gravts och 
inkopplats i byastugan. Vi-
deoprojektor, stor filmduk 
och hOgtalare har monte-
rats in i byastugan. 
Nästa projekt handlar  

om värmen i byastugan 
där ett av fOrslagen flr att 
ordna med jordvärme. Stig 
Barrestál fick i uppdrag 
att skaffa in kostnadsfOr-
slag och arbetsplan. 
FiskevãrdsfOreningen 

har närmast Storfiskaren 
den 18 mars pa programmet 
samt att piantera Ut fisk i 
tjãrnarna. Dagkort saljs fOr 
de som viii fiska i ROrtjärn. 
Idrottsforeningen fort-

sätter med att aktivera 
barn och ungdom i idrotts-
aktiviteter, och fortsfltter 
med att bygga Ut lekpiatsen 
pa skolgârden. 
Bysamfälligheten har 

som sin huvudsakliga upp-
gift att samarbeta med Ov-
riga fOreningar i byn. 

Vid mötet valdes fiertalet 
styreiser. 

IntressefOreningen: ord- 

fOrande Ingrid Gustafsson, 
Ann-Charlotte Gustafsson, 
Sigrid Norberg, nyval av 
Eiina Bátsman, Kjell-Ake 
Bâtsman, och David Jons-
son. 

OreLàngsele Fiskevards-
omrade: ordförande David 
Jonsson, Kenneth Edlund, 
Kjeil-Ake Batsman, Elina 
Batsman och kvar till nästa 
Or Johan BOtsman, Sverker 
Jonsson, Lars-Anders Gus-
tafsson. 
OreLOngsele IF: ord-

förande Kenneth Ed-
lund, Martin Axeisson, 
Ann-Charlotte Gustafs-
son, Sigrid Norberg och 
Sverker Jonsson. 
LOngseie bysamfallig-

het: byOlderman Nils-Olof 
Fransson, Lars-Anders 
Gustafsson, GOte Norberg 
och Martin Axeisson. 
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