Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 19 mars i Hörken
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Kommunens representant

Kjell Hansson
Oskar,Marianne Martinsson,Gudrun Djupman
Gunilla Eliasson,Bengt Papmehl-Dufay
Hans Larsson
Bengt-Olov Karlsson, Benny Lejonqvist
Rainer von Groote, Marja Thonen
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

Gäster: Samhällsbyggnad Bergslagen Bram Corthal
§ 1. Öppnande

Oskar öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst Bram som är VA ingenjör på SBB (fd BKT) informerar om vatten och
avlopp i vår kommun. På renvatten sidan håller man på att tillskapa en säker tillgång till
reservvatten genom att ytterligare en täkt vid Sundet,ett projekt som påbörjas med att i år
förbereda vattenverket vid Finnhyttan för mottagandet. På sikt kommer man avveckla de
mindre verken ute i småbyarna också. På avloppssidan handlar det om att gräva nya ledningar
och avveckla de mindre reningsverken som på sikt blir kostsamma att driva. Rådets ledamöter
ställer frågor till Bram om vattentryck, kvalitén på vattnet mm samt ger beröm för
åtgärdsinformation och årets snöröjning i Ställberg och Yxsjöberg..
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Hembygdsföreningen rapporterar att man håller
årsmöte på fredag 23/3. Från Ställdalen informeras att hyresnämnden i Linköping deltagit i att
lösa hyresfrågor på ett bra sätt för föreningen. Yxsjöberg passar på att berätta att de är nöjda
att återigen fått ett bidrag från Sparbankstiftelsen, ett villkor för att kunna "övervintra", samt
gör reklam för sina fina skidspår.
§ 7 Kommunen rapporterar Vad gäller detaljplanearbete för gamla delen vid
Garhytteskolan har det ytterligare försenats. Rivning har genomförts av gamla Åstugan,
hyreshuset på Vadstensväg.Upphandling av upprustning av Ljusnarhallen har genomförts och
beslut är att vänta på onsdagens KS. Ett detaljplanearbete har påbörjats för att få sk LIS-plan
(Landsbygds utveckling i strandnäraläge). På Solgården har tillskapats 8 korttidsplatser för
äldreomsorgen. I Bångbro håller kommunen på med ett saneringsarbete efter gamla
oljedammar. Bokslutet blev 21,9mkr, ff har dock skolan och IFO utmaningar att ta sig an.

Kommunen behöver nu anpassa verksamheterna då antalet flyktingar/ersättningar är mycket
mindre än tidigare år.

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor
Inga nya frågor har lämnats.
9 a) Rapport från Länsbygderådet Årsmötet har hållits, ingen i styrelsen från oss då vi
inte lyckades nominerna någon. Ewa-Leena påminner om Landsbygdsriksdagen, varje byalag
kan erhålla 5000kronor i bidrag till sitt deltagande där, väldigt fint program i år. .
b) Rapport Fiber Inget nytt att rapportera idag.
§ 10 Årsmötesdelen Prövning om organisering för kommande år:
Årsmötet beslutar att även inför kommande verksamhetsår ej utse en styrelse utan behålla
nuvarande organisation varför de flesta punkterna utgår från årsmötesdelen.
a) Verksamhetsberättelsen 2017 - noteras
b) Verksamhetsplanering, föreslagna önskemål om ämnen är: SBB(ovårdade fastigheter.
beredskapssamordnaren, turistföreningen Discover Kopparberg, Kommunvisionen.
Sedan tidigare har rådet framfört önskemål om att träffa representanter från Nerikes.
c) Val av sekreterare. Rådet utser Ewa-Leena Johansson att fortsatt sköta rådets
administration.
§ 10 Nästa möte – Finnfall måndag 14 maj kl 18.00
§ 11 Övriga frågor - Inga övriga frågor fanns.
§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________

_________________________________

Oskar Martinsson, mötesordf

Hans Larsson, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

