
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 9 november 2015 i Ställbergs 

folketshus    

Närvarande:   

Ställdalens byalag                                Ewa-Leena Johansson 

Hörkens bygdegårdsförening               Oskar Martinsson,Christin Thornestedt 

Högfors Mossgruvans byalag              Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson 

Ställbergs byalag                                  Bengt PapmehlDufay,Gunilla Eliasson,Lars Grandin 

Dammens byalag                                 Gunnar Fransson, Göran Ribby 

Kopparbergs hembygdsf.                    Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson 

Stockbacken-Gruvberget                     Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson 

Yxsjöbergs byalag                               Niklas Strandberg,Kenneth Andersson,Nils-ErikNilsson 

Finnfalls byalag                                    Rainer von Groote, Marja Thonen 

Bastkärns byalag                                  Vilande 

Kommunens representant                     Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

Gäst                                                       Linnea Hedkvist, Folkhälsoteamet 

§ 1. Öppnande    Bengt öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna till Ställberg. 

 

§ 2. Justerare     Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Malvin Fröyseth till 

 

 § 3. Dagordningen   Förslaget godkänns. 

 

§ 4. Föregående protokoll     Ewa-Leena kompletterar med att Rådets bankkonto finns på 

Handelsbanken. Gunnar Fransson kompletterar med information gällande frågan om Kris och 

beredskap, den från kommer Länsbygderådet att lyftas på ett nationellt möte 

medcivilförsvarsförbundet. I övrigt godkändes protokollet. 

 

§ 5. Dagens gäst   Linnea Informerar om det pågående översiktsplanerings arbetet och 

överlämnar några frågor till rådets föreningar. Efter diskussion enas rådet om att de vill ta 

frågorna med sig hem och sända in sina svar till kommunen så snart det går. 

 

§ 6. Byalagens rapporter   Hörkens bygdegårdsförening arrangerar en Ljusfest den 28/11. I 

Ställberg arrangeras julmarknad 6/12. Lördag 14/11 hålls arkivens dag.  

 

§ 7. Kommunen rapporterar 

Budget för 2016 håller på att tas fram, förslaget är att kommunalskatten inte skall höjas, 

innebär att fr.o.m. årsskiftet har vi länets näst lägst skatt. Migrationsverket genomför nu en ny 

upphandling gällande nya platser, i vår kommun har 588 platser antagits i steg ett så troligen 

kommer vi få ett antal nya platser inom kort. Ställdalens platser är numer sk transitplatser 

vilket bla innebär att man inte stannar så länge och kommunen behöver ej tillhandahålla 

förskola eller skolplatser till de som bor där. En ansökan om öppnande av ett nytt Hvb hem 

för ensamkommande har lämnats in för prövning av IVO ( myndighet)  

  

Under 2016 kommer Telia att montera ned kopparkabel så 134 abonnenter kommer inte ha 

tillgång till telefoni via den lösningen längre. Telia kommer erbjuda alternativ. Listan på 



berörda orter bifogas protokollet.  

  

§ 8. Uppföljning av tidigare frågor Ewa-Leena rapporterar om svar från Mats Gunnarsson 

på rådets frågor om länstrafiken. Mailet bifogas protokollet. 

 

§ 9. Rapport från Länsbygderådet  

A) Gunnar rapporterar från senaste mötet. Fn pågår framtagande av verksamhetsplan och 

prioriterade frågor att jobba med under kommande år. Upplägget är att utifrån Vision, mål och 

uppdrag  få fram en aktivitetsplan med fokusområden. Arbetet skall vara klart 2/2-2016. 

Frågan om  skogsavverkning kommer tas upp på regionala RUS (Regional Utvecklings 

Strategi) mötet den 18/11. 

 

B) Erling informerar om att ett nytt Fiberprojekt håller på att tiggas i Bastkärn-Silverhöjden 

och nu har ett 40-tal anmält intresse. Den kanalisation efter Rv 50 som lagts har extra rör med 

som möjliggör anslutning på ett enklare sätt. Ett omtag skall göras i Högfors-Mossgruvan för 

att se om man på annat sätt kan lösa tillgången till fiber. Vidare försöker man få Telia att ha 

en ny kampanj i Bångbro-Kopparberg-Ställdalen för de som idag inte är anslutna till fiber. 

Idag finns också fler tekniska lösningar att tillgå.  

 

§ 10. Kommunfogdefrågor  

Bron i Högfors håller på att renoveras, oklart av vem men Bo kollar upp. Svaret: LMB bygg, 

Kopparberg är det som renoverar bron. 

Gula längan, radhuset i Ställberg har fullständigt förfallit nu och står öppet. Synpunkten 

överlämnas till BMB.  

Malvin aktualiserar frågan om vägföreningarnas skötselkrav med BKT som löper ut vid 

årsskiftet, Bo kollar upp frågan. På BKT är det Joakim Eriksson som ansvarar för frågorna, 

Malvin avser att kontakta honom med anledning av besiktning av vägarna som trafikverket 

kommer göra 2016 ( dags för den pga av den 5-års intervallen som gäller) 

  

§ 11. Nästa möte         Dammen 18/1 - 2016 klockan 18.00 på Rällsögården 

                                     Hörken 14/3- 2016 klockan 18.00 på Bygdegården 

  

§ 12. Avslutning  

Mötet avslutas och deltagarna tackar för det goda fikat som serverats under mötet. 

Justeras 

______________________________ 

Bengt Papmehl Dufay, mötesordf 

_______________________________                         ________________________________ 

Malvin Fröyseth, justerare                                            Ewa-Leena Johansson, sekr 


