Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 12 januari 2015 på
Kommunkontoret i Kopparberg.
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, Christin Thornestedt
Malvin Fröyset, Sten-Ove Karlsson
Ingen
Hans Larsson
Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson
Ingen
Raymond Feldtström, Rainer von Groote
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

§ 1 Öppnande
Mötesordförande, Bo Wallströmer öppnar mötet och hälsar välkomna.
§ 2 Justerare
Erling Norin 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
Mats Ivarsson, BKT ansvarar för belysning inom BKT och informerar mötet generellt om
belysning. Viktigt att man anmäler till BKT om gatlyktor inte lyser så de kan bytas ut vid sk
ronderingar. Ex vis har inte julbelysningen på Malmtorget lyst på ett par veckor men ingen
har felanmält detta. Kvicksilver lampor är numera utbytta. Dokumentation och kartläggning
av beståndet i kommunens håller på att göras, alltför undermåligt idag. Många stolpar och
lyktor är dåliga och behöver bytas ut. LED lampor är den nya standarden vid utbyte. Mötet
diskuterar eventuella utökningar av gatljus, detta är en kommunal beslutsfråga men
vägföreningar kan också själva göra olika insatser.

§ 6. Byalagens rapporter av viktig karaktär
Inget speciellt rapporteras.

§ 7. Kommunen rapporterar
Bosse rapporterar om ombyggnationen i centralköket som nu löper på och skall vara klart 1
mars. Allersta tomten har gjorts klar så långt man kan, asfaltering samt väggen kommer

åtgärdas till våren och detta håller på att upphandlas just nu. Nya fastighetschef börjar sitt
arbete på torsdag, ny näringslivsutvecklare börjar sin tjänst den 1/3, kommunen annonserar
just nu efter en socialchef. Kommunens fastighetsbolag är nu fullständigt borttaget.
En utredning pågår om åtgärder på fastigheten Åstugan i Ställdalen och Ljusnarshallen (inkl
matsalen). Inom kort kommer gamla kiosken i Bångbro att rivas.

§ 8. Uppföljning av tidigare frågor eller nya frågor
Bosse rapporterar att lämplig utformning av skyltarna som finns vid parkeringen vid stationen
i Kopparberg kommer överlämnas till nye fastighetschefen. Motorvärmarna på samma
parkering kommer bytas ut då de var felaktiga.
Ewa-Leena rapporterar av efter samtal med Ludvika kommun om deras omhändertagande av
skrotbilar. De har ett i stort sett liknande förfaringssätt som BMB och ser ett antal svårigheter
med skrotbilar som ställs upp. KBR ställer sitt hopp till den utredning som Naturvårdsverket
håller på med och som kommer innehålla nya regler gällande skrotbilar (huvudpunkten är att
merkostnader ej ska drabba staten-kommunen). I det tidigare utlämnade förslaget till vägfond
lämnas synpunkten att kolla upp vägbeteckningarna så de stämmer.

§ 9. Rapport från länsbygderådet samt fiberutbyggnad i kommunen
Erling informerar om att inget nytt just nu finns att berätta. Mötena kommer igång först
nästkommande vecka så på nästa råd återkommer han.
§ 10 Kommunfogdefrågor
Malvin läser en artikel från NLT om fastighetsägare som hotas med viten om de ej åtgärdar
sina fastighet/tomt och undrar om kommunen kan tillämpa detta. I vår kommun är det BMB
som har rätten att utdöma viten av detta slag. Sten-Ove kompletterar med information om
läget i Mossgruvan och de olika anmälningar mm som man gjort för att få tillstånd
förbättringar för boende. Efter en diskussion enas mötet om att till nästa möte inbjuda någon
från miljösidan på BMB. Till mötet efter inbjuds en från BMB som representerar byggsidan
för att diskutera dåligt skötta fastigheter och tomter.
§ 11 Nästa möte, kommer hållas i Ställdalen, måndag 9 mars klockan 18.00 vid Byalagets
lokal i Ställdalen. Detta mötet är också tillika årsmöte.
Justeras

_____________________
Bo Wallströmer, mötesordförande

_______________________

___________________________

Erling Norin

Ewa-Leena Johansson

