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Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 28 november 2013 angående skylt på 
Garhytteskolan. I motionen angavs bland armat att i samband med beslut togs om att 
dåvarande Kopparbergsskolan skulle stängas, togs skylten med namnet snabbt ner 
medan fästena till bokstäverna blev kvar och är kvar fortfarande. Byggnaden används 
fo1ifarande till skol verksamhet, varför motionären anser det skall sättas upp en ny 
skylt med det nuvarande namnet Garhytteskolan på fasaden. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2013, § 88 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 

4 januari 2016 över motionen. I förslaget till yttrande anges bland armat att 

utredning pågår rörande eventuell ombyggnation. alternativt nybyggnation av 

Ljusnarshallen, en utredning vilken även skall beakta grundskolans lokalbehov. 

Vidare skall Lokalförsöijningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 antas 

inom det närmaste. Därav följer att det för närvarande är osäkert om skol

verksamhet skall bedrivas vid Garhytteskolan men om detta skulle f01igå, är 

avsikten att skylt sätts upp på fasaden. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmärma utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
yttrande. 
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Skylt tillbaka på Garhytteskolan 

13-11-28/UHi 

Ljusnarsbergs Kommun 
'Ank._ 2013~ 1-f-'"---2-8-

När det för några år sedan beslöts, att KOPPARBERGSSKOLANs gamla del skulle stängas blev detta 

snabbt markerat med att fasadskylten tog ner. Det vill säga, det var bokstäverna som försvann. Kvar 

blev de nakna fästena på fasaden. Därefter organiserades barnomsorgen i Kopparberg om och den 

gamla skoldelen togs i bruk igen, nu under namnet Garhytteskolan. 

Garhytteskolan är alltså idag i full drift som grundskola, men den nertagna skylten har inte fått någon 

efterföljare. Det ser tråkigt och halvfärdigt ut med de gamla skyltfästena på fasaden, som tydligt syns 

för alla som åker igenom Kopparbergs centrum. Det ger ett intryck av att hela byggnaden är 

övergiven och står där till ingen nytta som ett monument över utflyttning och befolkningsminskning. 

Jag föreslår, att en skylt sätts upp igen i samma stil som när skolan hette Kopparbergsskolan, 

förslagsvis med namnet GARHYTIESKOLAN. Åtminstone några av de gamla skyltbokstäverna borde 

väl gå att använda för att minska kostnaden för detta. 

Första intrycket av Kopparberg är viktigt för den som reser igenom orten. Tomma skyltfästen på en 

vacker byggnad från 1925 ger alldeles fel signaler. Skolan är lika viktig idag som tidigare när många 

idag äldre ljusnarsbergare gick där. Den förtjänar att få ha kvar sin identitet. 

Ulf Hilding (ml 




