
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 6 november i Kopparberg   

Närvarande:   

Ställdalens byalag                                Bengt Andersson, Kjell Hansson  

Hörkens bygdegårdsförening               Oskar Martinsson  

Högfors Mossgruvans byalag              Malvin Fröyseth, Stig Fjelling 

Ställbergs byalag                                   

Dammens byalag                                 Göran Ribby, Gunnar Fransson 

Kopparbergs hembygdsf.                      

Stockbacken-Gruvberget                     Carl-Göran Gustavsson 

Yxsjöbergs byalag                               Bengt-Olov Karlsson, Benny Lejonqvist                                        

Finnfalls byalag                                   rainer von Groote, Marja Thonen                                                                           

Bastkärns byalag                                  Vilande 

Kommunens representant                     Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

Gäster: Samhällsbyggnadsförbundet     Hans-Olov Hake, Thomas Kullberg 

§ 1. Öppnande    Bosse öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2. Justerare     att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Rainer till. 

 

§ 3. Dagordningen   föreslagen dagordningen godkänns. 

 

§ 4. Föregående protokoll   mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  

 

§ 5. Dagens gäster   Hans-Olov Hake, ordförande i förbundet och avdelningschef Thomas 

Kullberg informerar om vinterväghållningen inför kommande säsong. Möte med 

entreprenörerna har hållits för att förbättra rutiner mm.Kontaktuppgifter till ansvariga finns i 

slutet på protokollet. Byalagen framför/skickar med frågor angående vägar i respektive by. 

Asfaltsplanen bifogas protokollet, den är dock endast preliminär.   

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Finnfall och Stockbacken- Gruvberget har 

genomfört sammanslagning och därmed har de gått upp i Finnfalls förening. Yxsjöberg har 

installerat värmepump, iordningställt en uthyrningslägenhet, snyggat till i området med 

röjning mm. Från Finnfall meddelas att länsstyrelsen meddelat att man under kommande år 

avser att utreda dammen vid Kölsjön i enlighet med ett EU direktiv, dock oklart vad det 

kommer innebära.   

§ 7 Kommunen rapporterar Kommunen ansöker om medlemskap i Nerikes brandkår, 

kommunfullmäktige väntas besluta detta den 9/11 och medlemskapet gäller from 1/1-2018. 

Dock kommer sotningen dröja ytterligare ett år. 1/11 hade kommunen ca 300 asylsökande i 

kommunen och ca 300 egenbosättare. Vad gäller detaljplanearbete för gamla delen vid 

Garhytteskolan har försenats pga av markföroreningar. Rivningslov har ansökts för gamla 

Åstugan samt hyreshuset på Vadstensväg. Kommunen har nu skrivit avtal med FRG, Frivilla 

Resurs Grupper (som tidigare besökt rådet).  



§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor  Kommunen har haft ett möte med 

Trafikverket men tjänstemannen var helt ny och svaren på olika frågor gavs inte vid det 

mötet. Angående önskemålet att förse kommunala flaggstänger med flaggvimplar har 

framförts dock har man problem med att vimplarna snabbt blåser sönder så därav hängs inga 

nya upp. Frågan om nedskräpning, vart man anmäler mm diskuteras.   

§ 9 a) Rapport från Länsbygderådet  Nytt info brev har nyligen skickats ut till byalagen. 

b) Rapport Fiber – IP only och Telia (Zitius) gör båda en förstudie i kommunen men ännu 

inget resultat lämnat till kommunen. Rådet inbjuder ansvarig tjänsteman till nästkommande 

möte för en uppdatering om fiberläget. 

§ 10 Nästa möte Dammen, Rällsögården 15 januari 2018 kl 18.00 . Nästkommande års 

mötesplan mailas också ut med protokollet.  

§ 11 Övriga frågor  Kassören har avslutat rådets konto och föreningarna har fått 712 kronor 

var, dock saknas Ställbergs byalag som sekreteraren kontaktar imorgon. Iom avvecklingen av 

de ekonomiska medlen så behöver rådet heller ingen kassör utsedd längre.  

§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under 

mötets gång.                                     

 

 

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Bo Wallströmer , mötesordf                                            Rainer von Groote, justerare 

 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    

 

 

Arbetsledare Gata: Henrik Pettersson, Lindesberg, 070-294 89 91 
Jan-Erik Andersson, Nora Hällefors Ljusnarsberg,  070-3520100 

Fastigheter: John Storm 070-204 91 50 

Beredskapsarbetsledare: 070-230 35 10  OBS: endast utanför ordinarie arbetstid! 
 


