
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 28 mars 2022 i Ställdalen   

Närvarande:   
Ställdalens byalag                               Kjell Hansson 
Hörkens bygdegårdsförening              Roland Ekeblad, Kjell Granelli  
Högfors Mossgruvans byalag             Andrea ?, Malvin Fröyset 
Ställbergs byalag                                 Frank Werf?  
Dammens byalag                                 Göran Ribby 
Kopparbergs hembygdsf.                    Hans Larsson 
Yxsjöbergs byalag                               Kenneth Andersson, Kjell Persson                                                                              
Finnfalls byalag                                   Raymond Fältström                                                                     
Kommunens representant                    Berit Westergren, Ewa-Leena Johansson  
                                                                                                                                                                                              
§ 1. Öppnande Kjell inleder och öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna efter ett 
uppehåll. Då några nya tillkommit i rådet så har vi en presentationsrunda.   
 
§ 2. Justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans Larsson. 
 
§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns. Ewa-Leena föreslår att 
p.årsmötesdelen utgår då bygderådet är eniga om att tillämpa denna mötesform.  
 
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  
 
§ 5. Dagens gäster –  Ingen gäst deltar i dag. Rådet inväntar att bjuda in kommunpolis Stefan 
Toll då medborgalöftena är klara att presenteras.  

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär  

*Ställdalen, Haft julmarknad, årsmöte. Planerar valborgsbrasa, vårstäd i Ställdalen, 
hemvändardag i sommar samt aktiviteter i Folkets Trädgård.  

*Yxsjöberg, haft årsmöte, träffas sista lördagen varje månad, planerar mopedrally och 
hemvändardag i sommar 

*Högfors, har årsmöte om 2 veckor, museet vid Magasinet öppet i sommar, deltar i visning av 
Herrgården till helgen 

*Ställberg, fått bidrag och planerar takreparation i sommar, deltagit som depåstopp i en 
rallytävling nyligen, årsmöte i februari, planerar städdag och grannsamverkan.  

*Finnfall – ingen verksamhet just nu 

*Hörken, haft en ljusfest, barnpyssel, isbana samt årsmöte 

*Dammens, har ff interimsstyrelse tillsatt.   

§ 7 Kommunen rapporterar  

Kommunen berättade om;  



- Haft föreningsträff och kommer löpande ha sådana, önskemålet är att ha det en gång i 
kvartalet.  

- Kommunens årsredovisningen visar ett plus på över 13 mkr.  
- Utredning om att förändra kommunalförbundet för te kommunaltekniska 

verksamheterna. Park, idrott, lokal – och skogsvård planeras återföras till kommunerna 
2023 och resterande verksamhet bildas en gemensam teknisk nämnd med säte i 
Lindesberg.    

- Just nu pågår ett arbete inför höstens allmänna val. Anders Andersson, kanslichef på 
kommunen söker de som kan ansvara för förtidsröstningen på Tingshuset ( Ställbergs 
byalag har gjort det ett flertal gånger tidigare) även personer som finns på 
röstningslokalerna på valdagen sökes.   

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor   

Inga frågor att följa upp. Ewa-Leena och Ställbergs byalag uppvaktar SBB förvaltningen i 
nedskräpningsärendet mm.   

9 a) Rapport från Länsbygderådet  - Inget nytt nyhetsbrev finns. 

b) Rapport Fiber – IP Only har sökt statliga fiberbidrag och undersöker just nu 
möjligheterna för fler i norra kommunen att kunna ansluta sig till grävd fiber. Både Hörken 
och Högfors har kontaktats. Den luftburna fibern fungerar inte överallt och troligen kommer 
inte antalet master att utökas så då är fibern ett bra alternativ.   

§ 10 Nästa möte - Mässen i Yxsjöberg måndag  23 maj  - 2022  kl 18.00 

§ 11 Övriga frågor  

Kommunens arbetsmarknadsenhet har snickrat blomlådor, lite modell större så de inte ska 
vara så lätta att stjäla. Ställdalens byalag samt Högfors-Mossgruvan har hämtat varsin men två 
stycken finns kvar. Yxsjöberg och Ställberg anmäler sitt intresse, Ewa-Leena namnar 
blomlådorna som står i kommunhusets reception så är det bara att byalagen hämtar dem så 
snart som möjligt.  

§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under 
mötets gång.                                     

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Kjell Hansson, mötesordf                                            Hans Larsson, justerare 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    


