Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderåds möte 21 augusti i Kopparberg
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Bastkärns byalag
Kommunens representant

Bengt Andersson, Kjell Hansson
Oskar Martinsson, Christin Thornestedt
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson,Stig Fjelling

Hans Larsson, Annika Granberg-Knauss
Carl-Göran Gustavsson
Bengt-Olov Karlsson, Benny Lejonqvist
Astrid Dahl, Raymond Fältström
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

§ 1. Öppnande

Hans öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Malvin till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst Catarina Westman, Hjärt & Lungföreningen informerar om hjärtstartare
och hur hjärt-lungräddning ska göras. Diverse informationsblad och broschyrer bifogas som
bilaga till protokollet. Vidare erbjuder Hjärt- Lungföreningen utbildningar till en kostnad av
endast 50 kronor per deltagare.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Högfors har efter en bra säsong stängt sitt
Bruksmuseet. Likaså Hembygdsföreningen och deras museer i Kopparberg, fn pågår
fasadrenovering av arkivet. I Hörken har simskola hållits i sommar. Finnfall och
Stockbacken- Gruvberget planerar sammanslagning, årsmötet är inplanerat efter marknaden.
§ 7 Kommunen rapporterar Kommunen ansöker om medlemskap i Nerikes brandkår, svar
väntas under hösten. 1/8 hade vi 371 asylsökande i kommunen, antalet invånare har minskat
med 102 personer under första halvåret vilket innebär ett inkomsttapp på ca 5 miljoner. Just
nu pågår detaljplanearbete för gamla delen vid Garhytteskolan för att se om det är möjligt att
tillskapa boenden. Förskolan Åstugan har invigts.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor Kommunen har inte ännu haft något
möte med Trafikverket för att lämna synpunkterna om hastigheten på v 233. Önskemål finns
om fd BKTs deltagande i rådet då många vägfrågor finns, sekr inbjuder dem till
nästkommande möte och innan mötet är det bra om byalagen mailar in frågeställningar.
Kommunen får ett medskick att flaggstängerna på torget borde förses med flaggvimplar.

§ 9 a) Rapport från Länsbygderådet Ingen
b) Rapport Fiber – IP only gör en förstudie i de norra delarna av kommunen men ännu inget
resultat lämnat till kommunen.
§ 10 Nästa möte Ställberg måndag 6/11 kl 18.00, sekr kollar upp om de kan ta emot oss.
§ 11 Övriga frågor Eftersom föreningen inte har något giltigt organisationsnummer och
därmed inte kommer kunna fortsätta ha sina pengar på bankkontot beslutar mötet att uppdra
till kassören att dela upp tillgångarna från kontot i lika delar till de 9 ingående byalagen i
kommunbygderådet. Samtliga byalag uppmanas att så snart som möjligt maila in sin förenings
bankgiro/kontonummer till sekr som sammanställer en lista till så kassören som då kan
effektuera uppdraget.
§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________

_________________________________

Hans Larsson, mötesordf

Malvin Fröyset, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

