Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 7 november -16 Högfors
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Bastkärns byalag
Kommunens representant

Ewa-Leena Johansson
Oskar Martinsson,Christin Thornestedt
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Gunnar Fransson, Göran Ribby
Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson
Carl-Göran Gustavsson,Robert Fältström
Kenneth Andersson, Kjell Persson,BO Karlsson
Raymond Fältström,Marja Thonen,
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

§ 1. Öppnande

Malvin öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Oskar till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst - ingen
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Hörken avser att arrangera en ljusfest 26/11 kl
17.00, alla välkomna.
Kopparbergs Hembygdsförening, bra försäljning av bildhäftet på marknaden
§ 7 Kommunen rapporterar Nya Åstugan är ej bygglovet klart ännu. 1/11 hade vi 597
asylsökande i kommunen, avtalen med anläggningsboendena i Ställdalen och Bångbro
uppsagda till 31/1-17. Räddningstjänsten pågår utredning om övergång till Nerikes, ej klart
ännu. SBO utreder eventuell bygge av 17 st lägenheter i gamla delen av Garhytteskolan.
Garhytteskolans elever F-2 utreds för överflytt till Kyrkbackskolan enligt tidigare beslut.
Första ansökan till vägfonden har lämnats in av Högfors-Mossgruvan VSF.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor Ewa-Leena rapporterar att hon lämnat Yxsjöbergs
önskemål om övertagande av flytdon när man byter ut vid andra badplatser.
§ 9 Rapport från Länsbygderådet Länsbygderådet har haft möte i Kopparberg och Gunnar
rapporterar från det. Viktigt med fiber på landsbygden. Nya tåg/buss tidtabeller från den 14
augusti som kan innebära indragna turer, LBR vill gärna veta om några blir drabbade.
Problemet med mottagning gällande mobil, indragna kopparledningar och dess konsekvenser
diskuteras. Från och med nästa år så är det en ny tågentreprenör i vårt område men med
största sannolikhet kommer vi inte märka så stor skillnad.

§ 10 Nästa möte 16 januari 2017 i Kopparberg på Tingshuset

§ 11 Övriga frågor







Snöröjningen i kommunen, enligt uppgift från BKT upphandlad och klar för denna
vinter.
Behov av röjning efter vägar i Yxsjöberg
Skylten som utlovats till Yxsjöberg
Bankerna i Lindesberg har mässa nästa vecka, bla lärs den nya tekniken med swish etc
ut, ett tips att lämna vidare!
Var kan man söka bidrag till rustning av byalagslokaler – bla Sparbanksstiftelsen!
Förbindelsevägen i Högfors, under 50:an, vad händer med den ?

§ 12 Avslutning
Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för de goda smörgåsarna som avnjutits under
mötets gång.

Justeras

_________________________________

__________________________________

Malvin Fröyset, mötesordf

Oskar Martinsson, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

