
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 23 maj 2022 i Yxsjöberg   

Närvarande:   

Ställdalens byalag                               Kjell Hansson 

Hörkens bygdegårdsförening              Kjell Granelli 

Högfors Mossgruvans byalag             Andrea Bonow, Malvin Fröyset 

Kopparbergs hembygdsf.                    Hans Larsson 

Yxsjöbergs byalag                               Kenneth Andersson, Kjell Persson, Patrik Andersson                                                                             

Finnfalls byalag                                   Raymond Fältström                                                                     

Kommunens representant                    Berit Westergren  

 

Frånvarande: 

Ställbergs byalag 

Dammens byalag  

Kommunens representant Ewa-Lena Johansson  

 

§ 1. Öppnande Patrik inleder och öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. Mötet 

inleddes med en presentationsrunda.   

 

§ 2. Justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Raymond Fältström. 

 

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.  

 

§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  

 

§ 5. Dagens gäster –  Arno Wilting som bor i Ställdalen deltog digitalt och berättade om 

”Hela Sverige ska leva” (tidigare Länsbygderådet) där han arbetar som kassör i Örebro län. 

Arno berättar om föreningen som har sex medlemmar i Ljusnarsbergs kommun (Yxsjöberg, 

Högfors, Ställberg, Finnfall och Ställdalens byalag samt Nya Kopparbergs bygdeförening). 

Huvudintresset är att arbeta med landsbygdsfrågor och i höst ska föreningen besöka 

medlemmarna och prata om styrkor och möjligheter för att stärka landsbygden genom 

samarbetet mellan föreningar, kommuner och regioner. Arno berättade att man kan vägleda 

föreningar från idé till projekt. Gå gärna in och titta på hemsidan www.helasverige.se  

Kontaktuppgifter arnowilting@gmail.com, 076-126 68 69 

Rådet inväntar att bjuda in kommunpolis Stefan Toll då medborgalöftena är klara att 

presenteras.  

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär  

*Ställdalen, har haft årsmöte och majbrasa. Föreningen har städat i Ställdalen och 9 juli 

planeras en hemvändardag.  

*Yxsjöberg, haft årsmöte och en ny kassör är på plats. I augusti ska byalaget ha det mycket 

populära ”mopperally” och en ”hemvändardag” 9 juli. Stora Enso planerar för att ta ner träd 

http://www.helasverige.se/
mailto:arnowilting@gmail.com


runt fotbollsplanen vilket ger mer ljus och lite öppnare samhälle. Fina blommor mötte oss i 

blomlådan som kommunen skänkt. 

*Högfors, har haft årsmöte, museet vid Magasinet öppet i sommar med start direkt efter 

midsommar tills i mitten av augusti. Byalaget deltar i ”Kulturglimtar” 2-3 juli 

*Finnfall – ingen verksamhet just nu 

*Hörken, har haft en städdag och brasa vid Valborsmässofirandet. Närmaste sysselsättningen 

är bryggan som ska läggas i sjön 

*Kopparbergs hembygdsförening, relativt många nya i styrelsen efter årsmötet och arbetet 

pågår för fullt för att kunna ha muséet öppet i sommar.   

§ 7 Kommunen rapporterar  

Kommunen berättade om;  

- Kommunen ska ta fram sk ”Trygghetspunkter” i hela kommunen som kan användas i 

händelse av någon större kris. Alla föreningar ombeds fundera på om de kan ställa sina 

fastigheter till förfogande. Fråga om vad som förväntas tar kommunen med sig 

- Våryra 28 maj 

- 6 juni sker ett firande på Malmtorget  

- Kommunen planerar för att klä midsommarstången dagen innan nidsommarafton   

- Just nu pågår ett arbete inför höstens allmänna val. Anders Andersson, kanslichef på 

kommunen utbildar de som ska förtidsrösta och vallokaler tas fram 

- Kopparbergs marknad blir äntligen av i år men det finns en lite oro kring hur många 

knallar som finns tillgängliga efter pandemin.  

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor   

Uppföljning: 

- Ewa-Leena och Ställbergs byalag har uppvaktat SBB förvaltningen i 

nedskräpningsärendet mm. Efter sommaren kommer uppföljande möten arrangeras.   

Nya frågor: 

- Kan föreningar söka arrangemangsbidrag? Fråga från Yxsjöberg 

- Kan kommunen hjälpa till med bänkar som behöver bytas ut vid badplatsen, i 

Yxsjöberg, då många turister stannar för att vila sig, bada och fika? De nuvarande är 

uttjänade.  

- Kan plogning runt huset ingå för att skidåkare ska kunna ställa bilar där på vintern vid 

skidåkning? 

9 a) Rapport från Länsbygderådet  - Se information från ”Hela Sverige ska leva”, ovan. 

b) Rapport Fiber – Inget nytt. 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 - Ställberg måndag  19 september - 2022  kl 18.00 

§ 11 Övriga frågor  

Påminnelse om att nyttja Närtrafiken för att den ska få vara kvar och bidra till en levande 

landsbygd 

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

mötets gång.                                     

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Patrik Andersson, mötesordf                                            Raymond Fältström, justerare 

 

___________________________________ 

Berit Westergren, sekr    


