
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 8 september 2014 på 
Kommunkontoret i Kopparberg.   

Närvarande:   
Ställdalens byalag                                     Ewa-Leena Johansson 
Hörkens bygdegårdsförening                    Oskar Martinsson 
Högfors Mossgruvans byalag                   Malvin Fröyset 
Ställbergs byalag                                      Anders Carlsson, Hans Hedborg 
Kopparbergs hembygdsf.                         Annika G-Knauss, Hans Larsson 
Stockbacken-Gruvberget                          Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson 
Yxsjöbergs byalag                                    Bertil Johansson 
Finnfalls byalag                                        Rainer von Groote, Marja T 
Bastkärns byalag                                       Vilande 
Kommunens representant                          Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 
Gäst BKT                                                   Annelie Jernetz 

§ 1 Öppnande                                                                                                                
Mötesordförande, Erling N öppnar mötet och hälsar välkomna. 

 § 2 Justerare                                                                                                                           
Carl-Göran G utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 § 3 Dagordningen                                                                                                                 
Förslaget till dagordning godkänns. 

 § 4 Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§ 5.Dagens gäst 
Annelie Jernetz, BKT berättar om sitt arbete. Är utbildad till trädgårdsmästare och har jobbat 
för Maja den tid som hon varit föräldraledig. BKT har 1,5 tjänst på park i vår kommun, samt 
ett par säsongsarbetare. Annelie är den som tar emot mailen som man via kommunens 
hemsida skickar till Kommunfogden. Annelie lämnar över informationsbroschyr om BKT.  
 
§  6. Byalagens rapporter av viktig karaktär 
Annika rapporterar att Hembygdsföreningen kommer ha 3 bildvisningar i Tingshuset under 
hösten samt att de kommer att få besök av Nora hembygdsförening som vill titta på hur de 
driver museerna ideellt.  
 
§ 7. Kommunen rapporterar 
Bosse rapporterar om ombyggnationen i centralköket. Projektering för iordningställande av 
parkeringen vid Allersta tomten pågår för fullt men man kommer ej att gräva på fastigheten 
innan Kopparbergs marknad. I Mossgruvan har och bor fortfarande en del bärplockare och 
situationen har emellanåt varit ansträngd, extra sopkärl har körts ut och polisen har fått lov att 
göra ett antal extra besök på plats.  
Ewa-Leena berättar om den förfrågan kommunen fått om föreningar som känner sig berörda 
av den eventuella vindkraftsutbyggnaden som planeras i Hällsjön. Ingen anmäler att de känner 



sig berörda av frågan. 
 
Rainer tar upp frågan vad som händer med rådets administration om valutgången blir sådan 
att dagens sekreterare ej sitter kvar på sitt uppdrag. Rådet enas om att invänta valresultatet 
innan man tar upp den frågan. 
 
§ 8. Uppföljning av tidigare frågor eller nya frågor 
Rainer informerar om politiker utfrågningen som är planerad till imorgon kväll på 
Kyrkbacksskolan. Affischer har satts upp och både mail och telefonpåminnelser har gjorts, 
totalt så kommer sju partier att delta. Frågan om kontaktpersoner och eventuellt samarbete 
med civilförsvaret meddelar Erling att länsbygderådet bevakar och kommer återkomma i 
frågan.  Ewa-Leena påminner om Kopparbergar'ns önskemål om kontakt personer i byalagen. 
Rainer står som kontaktperson för Finnfalls byalag. Ewa-Leena kollar upp om rådet kan 
finnas med på kommunen hemsida.  
 
§ 9. Rapport från länsbygderådet samt fiberutbyggnad i kommunen 
Nytt infoblad från LBR är utskickat. En ide som framförts och som diskuteras med PTS är att 
posten i högre utsträckning skall kunna påta sig vissa serviceuppgifter från kommunen, som 
ett led att bevara posten på landsbygden, dock ännu ej helt klart vilka tjänster som posten ev 
kan ta sig an. En tvåstegsutbildning i lokal omställning för en hållbar framtid kommer hållas, 
ni hittar informationen på hela Sverige ska levas hemsida. Framtidsveckan kommer inom kort 
att hållas för tredje året och alla som vill delta med sin förening kan anmäla sitt deltagande. 

FIBER. Erling konstaterar att länet varit lyckligt lottade tidigare så en högre grad av 
smidighet rått för att fibreringsprojekt skall komma till stånd. Tillämpningen av högre grad av 
krav för genomförandet kommer föranleda att flera projekt kanske inte kommer igång. 
Anslutningsgraden kommer vara en styrande parameter, minst 25 st anslutna per projekt, och 
50% av fastigheterna. Projekt som troligen uppnår detta och som förväntas komma igång 
under hösten är Ställberg, Hörken och ev Högfors. Sundet-Östra Born-Skäret kan ev komma 
igång om tillgängliga medel räcker till. Först år 2016 kommer nya medel till länet och då 
gäller en annan prioritering. Aktuell tidsplan är att man inväntar en offert och förhoppningen 
är att kort efter detta kunna komma igång.  

§ 10 Kommunfogdefrågor                                                                                                           
Inga nya frågor anmäls. 

§ 11 Nästa möte, kommer hållas i Högfors den 18 november klockan 18.00 vid Björkliden. 

 

Justeras                                        _____________________ 

                                                   Erling Norin, mötesordförande 

_______________________                                           ___________________________ 

Carl-Göran Gustavsson                                                           Ewa-Leena Johansson 


