Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 5 september-16 Finnfall
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
I
Bastkärns byalag
Kommunens representant

Ewa-Leena Johansson
Oskar Martinsson,Christin Thornestedt
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Gunnar Fransson
Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson
Carl-Göran Gustavsson,Robert Fältström
Kenneth Andersson, Kjell Persson
Rainer von Groote,Lilian Bergman,Marja Thonen,
Inga-Lill Ohlsson
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

Gäst: Sivert Gustavsson, Länsbygderådet
§ 1. Öppnande Rainer öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.
§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sten-Ove till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst Sivert Gustavsson, Länsbygderådet(LBR) informerar om en fråga som
man engagerat sig i, Kris & beredskapsfrågorna för enskilda hushåll. Det handlar om att
medvetandegöra enskilda personer om sitt eget ansvar för situationer som kan uppstå om exvis elen skulle brytas över längre tid. Sivert visar ett nygjort bildspel, bifogas protokollet.
§ 6. Byalagens rapporter av viktig karaktär Dammen rapporterar att man haft årsmöte och
man avser att fortsätta med en interimsstyrelse, ny ordförande är Gunnar Fransson. Hörken
önskar att kommunen anslår årliga bidrag till simskolan som är högt frekventerad av barn som
vill lära sig simma. I Finnfall kommer man ha ett loppis kommande lördag, föreningen har
också frågor angående ny ägare till Sörgården och dennes eventuella verksamhetsinriktning
på gården, Hembygdsföreningen har dock ej den informationen till fullo. Finnfall har tillställt
Länsstyrelsen en skrivelse om hastigheterna efter väg 233.
§ 7. Kommunen rapporterar Bo rapporterar om flyktingsituationen i kommunen, antalet
minskar fortlöpande och 1/9 fanns 622 i kommunen. Kommunen har upphandlat ny förskola i
Ställdalen (Åstugan) och den skall vara klar 30/4-2017. Kommunens befolkning vid
halvårsskiftet har ökat med 11 invånare. Konflikten på räddningstjänsten löstes och idag
utreds den framtida organiseringen. Möte har hållits med BKT och angående vägföreningarna
och aktuella villkor och avtal gicks igenom. Gamla Kopparbergs skolan utreds med syftet att
skapa lägenheter. Översiktsplanen ställs ut nu fram till 1/11 är det möjligt att inkomma med
synpunkter på planen, se kommunens/BMBs hemsida eller Biblioteket för materialet.
Gällande fiberprojekt så har detta lagts på is då tidigare projektör förklarat sig inte vara
intresserad längre, ett omtag kommer göras för att utreda andra möjligheter.

§ 8 Uppföljning av tidigare lämnade frågor: Inga frågor fanns att besvara.
§ 9 a ) Länsbygderådet Sivert rapporterar om LBRs uppdrag att på nationell och regional
nivå jobba med att beskriva landsbygdens villkor och möjligheter. Man deltar i Partnerskapet
för sociala innovationer, Ljusnarsberg är också delaktig där. LBR fyller 20 år i år men
kommer fira detta i samband med årsmötet 2017. Sivert påminner om framtidsveckan v.40.
§ 9 b) Fiberprojekt Hörken projektet är det sista enligt den gamla ordningen och vissa har
haft problem med sin uppkoppling.
§ 10 Övriga frågor Dammen påtalar att kommunen bör ha info-skyltar ute vid Opera på
Skäret.
Yxsjöberg efterfrågar flytdon efter bytet av bryggor i Hörken, Ewa-Leena tar med sig frågan
till BKT.
§ 11 Nästa möte
•

Högfors, Björkliden 7 november 2016

§ 12 Avslutning
Mötet avslutades och ledamöterna tackade för det goda fikat som avnjutits under mötets gång.

Justeras:

____________________________

__________________________________

Rainer von Groote, mötesordf

Sten-Ove Karlsson, justerare

____________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr.

