Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 10 november 2014 på
Björkliden Mossgruvan-Högfors.
Närvarande:
Dammens byalag
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Bastkärns byalag
Kommunens representant

Göran Ribby, Gunnar Fransson
Ewa-Leena Johansson
Oskar Martinsson
Malvin Fröyset, Stig Fjelling
Anders Carlsson
Ingen
Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson
Bertil Johansson
Raymond Feldtström, Marja T
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

§ 1 Öppnande
Mötesordförande, Malvin F öppnar mötet och hälsar välkomna.
§ 2 Justerare
Gunnar F utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Dagordningen
Förslaget till dagordning godkänns.
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5.Dagens gäst
Samtliga, av rådet föreslagna gäster har träffats så Ewa-Leena efterlyser fler önskemål av
ledamöterna på lämpliga gäster att bjuda in till kommande möten. Mats Ivarsson, BKT
ansvarar för belysning kommer inbjudas till nästa möte.

§ 6. Byalagens rapporter av viktig karaktär
Göran rapporterar att man i Dammen har en interimsstyrelse tillsatt och kommer ha tet
årsmöte till våren för att eventuellt utse en ny styrelse. Erling rapporterar att StockbackenGruvberget har hållit årsmöte.

§ 7. Kommunen rapporterar
Bosse rapporterar om ombyggnationen i centralköket, viss fördröjning har uppstått. Allersta
tomten har gjorts klar så långt man kan, asfaltering samt väggen kommer åtgärdas till våren.
Befolkningsförändringen efter tre kvartal är + 18 invånare. En budget håller på att tas fram för
kommande år och skattesatsen totalt är oförändrad, men 3 öre förs över från kommunen till

landstinget i samband med regionbildningen. Ny fastighetschef är anställd och börjar efter
årsskiftet. Ny näringslivsutvecklare kommer anställas, 43 sökande på tjänsten. Bosse
överlämnar ett arbetsmaterial gällande förslag till utformning och tillämpning av den vägfond
som bildats. Föreningarna kan till årsskiftet inkomma med synpunkter till endera Bosse eller
Ewa-Leena per mail.

§ 8. Uppföljning av tidigare frågor eller nya frågor
Politiker utfrågningen utfördes som planerat Kyrkbacksskolan i samband med valet, något
svalt intresse från allmänheten. Kommunbygderådet kommer att inom kort finnas med på
kommunens hemsida, protokoll mm kommer läggas upp på sidan.
Anders C har frågor ang kommunens mail som krånglat under en tid och Bosse meddelar att
man numer har en annan lösning för att mailen ska fungera. Taket på Folkets hus i Ställberg
behöver åtgärdas, kan kommunen bidra ekonomiskt med den 1/3 som boverket kräver – svaret
blir att föreningen får sända in en ansökan till kommunen när det blir aktuellt.
Bosse får frågan med sig om lämplig utformning av skyltarna som finns vid parkeringen vid
stationen i Kopparberg. Plaster med motorvärmare som inte är uthyrda borde kunna användas
som vanliga parkeringsplatser när övriga platser är upptagna. Platserna hyrs idag ut mellan
1/11-31/3 för 1250kronor och bokas via kommunens reception.
Stig F tar upp problemet med svartbyggen i Mossgruvan – information ge stat an anmälan till
BMB kan göras så får de avgöra huruvida bygget är i ordning eller ej.

§ 9. Rapport från länsbygderådet samt fiberutbyggnad i kommunen
Infoblad från LBR kan fås digitalt, så spar man på porto mm, registrera detta på
HelaSverigeSkaLevas hemsida. En första kurs i lokal omställning har hållits, många deltagare
men ingen kurs här i norra länet ännu. Nomineringar till årets eldsjäl skall lämnas,
information om när,var,hur lämnas. Länsstyrelsen förslag på utökat strandskydd vid Salbosjön
bör bevakas.
FIBER. Erling informerar. Projekt som förväntas komma igång under hösten är Ställberg och
Hörken, dock ej klar vilket projekt som görs i år. Högfors är ej aktuellt längre då man inte
lyckades komma upp i det antal som krävs. Kontrakt om projektet har skrivits med Skannova
som sedan överlämnar till Eltel som i sin tur engagerar en lokal entreprenör, detta förväntas
vara klart under denna vecka. Några abonnenter som ligger längst ut i områdena kommer
kontaktas för annan lösning då grävningen blir för kostsam. Byalagen skall nu ta in bindande
anmälningar samt avgiften på 15tkr. Nya landsbygdsprogrammet 2014-2020 kan vara klart
under vår 2015 och man kan söka pengar tidigast till projekt år 2016. Det nationella målet om
tillgång på fiber år 2020 är 90% av hushållen kommer göra att ca 270 hushåll i vår kommun
inte kommer ha tillgång till fiber. För att nå samtliga kommer ca 8 mkr ytterligare att krävas
varav 2 mkr kan erhållas i bidrag restyen bör finansieras av andra aktörer.

§ 10 Kommunfogdefrågor
Mossgruvan har under sommaren haft problem med gästande bärplockare. Ett antal insatser
har gjorts av berörda myndigheter. Julbelysningen i Kopparberg, kommer den inte att kunna
sättas upp – svaret är att trafikverket säger NEJ !
En insändare från Ludvika delges rådet av Malvin och Stig samt information om att man i
Ludvika tillämpar lagstiftningen på ett sådant sätt att man kan begränsa antalet bilar som
fastighetsägare har stående på sin tomt. 3 bilar tillåts och är de inte besiktade och körklara kan
de beslagtas av kommunen för skrotning. Vidare hänvisas till detaljerad information gällande
skrotbilar som skall återfinnas i miljöbalken. Ewa-Leena ringer upp handläggare i Ludvika
och kollar upp hur man förfar med skrotbilar. Erling informerar att han läst att en ny och
starkare lagstiftning ä rtat vänta på detta område, eventuellt redan från nästa år.
Dammen undrar var en ”farlig” byggnad skall anmälas för åtgärd – svaret är att det är BMB
som skall motta och utreda en farlig byggnad.
Maria Jansson, Maja är tillbaka i tjänst och är den som nu tar emot anmälningarna för
kommunfogden.
§ 11 Nästa möte, kommer hållas i Kopparberg, måndag 12 januari klockan 18.00 vid
Tingshuset i Kopparberg.

Justeras

_____________________
Malvin Föyset, mötesordförande

_______________________
Gunnar Fransson

___________________________
Ewa-Leena Johansson

