
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 25/3-2019  i Yxsjöberg  
Närvarande:   
Ställdalens byalag                                Kjell Hansson 
Hörkens bygdegårdsförening               Pelle Hedborg, Oskar Martinsson  
Högfors Mossgruvans byalag              Malvin Fröyset, Stig Fjelling 
Ställbergs byalag                                 Gunilla EliassonBengt Papmehl-Dufay 
Dammens byalag                                 Ingen  
Kopparbergs hembygdsf.                     Hans Larsson, Annika Granberg-Knauss 
Yxsjöbergs byalag                               Mia Leijonqvist, Kenneth Andersson                                                             
Finnfalls byalag                                   Rainer von Groote                                                                        
Kommunens representant                    Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

Kvällens gäst: Natalie Peart, fritidskonsulent 

§ 1. Öppnande    Mia öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 
 
§ 2. Justerare     att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans till. 
 
§ 3. Dagordningen   föreslagen dagordningen godkänns. 
 
§ 4. Föregående protokoll   mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  
 
§ 5. Dagens gäst – Natalie Peart,  fritidskonsulent anställd från 10/1 – 31/12 i ett projekt 
med medel från Tillväxtverket för att stötta ett antal kommuner som är socioekonomiskt 
utsatta. Natalies uppgift i projektet är att stödja föreningar i att kunna erbjuda en meningsfull 
fritid, samverkan, bygga broar. Aktiviteter såsom föreningsträffar, föreningsmässa, 
sommarlovsaktiviteter mm. Natalie delar ut visitkort så föreningarna kan nå henne, en önskan 
om uppdatering av föreningarnas kontaktuppgifter framförs också.  

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär  

Ställdalen, har problem med hyresvärden som inte levererar värme i lokalen och man har för 
avsikt att gå vidare till hyresnämnden med krav på återbetalning. I Ställdalen har de sex 
föreningar som har verksamhet träffats och diskuterat samarbete mm. Ställberg kommer sköta 
förtidsröstningen inför EU valet nu i maj. Högfors informerar om möten med Trafikverket 
inför den studie som görs nu angående Rv 50. Hörken rapporterar om Grönuddendagen samt 
årsmötet.       

§ 7 Kommunen rapporterar  

Bo rapporterar att Migrationsverket avvecklar sin verksamhet i kommunen helt från och med 
31/5. Befolkningen minskade med -98 invånare år 2018 och detta påverkar kommunens 
intäkter.Årets resultat för 2018 blev ca 19mkr. LIS planen är numera på utställning, finns bla i 
biblioteket mm. Vid fd gamla delen av Garhytteskolan skall en huvudstudie med 
ansvarsutredning göras innan kommunen kan ansöka om saneringsmedel. Kopparbergs 
festivalen kommer för första gången att hållas i Rydbergsdal den 9-10 augusti.  



§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor   

Rutiner för städ diskuterades, byalagen anmäler in platser med dumpat avfall till 
servicegruppen så snart snön försvunnit. I de fall byalagen är behjälpliga att samla ihop 
avfallet erhåller byalagen 1000kr. Byalagen skall kontakta servicegruppen Thomas Carlsson 
070-3119429 och bestämma dag/tid.   

9 a) Rapport från Länsbygderådet  - inbjudan till årsmöte, kommer bifogas till protokollet. 

b) Rapport Fiber – fn finns inget att rapportera. 

§ 10 Nästa möte – Ställbergs folketshus 13 maj kl 18.00 

§ 11 Årsmötesdelen. 

Mötet beslutar att följa den sedan tidigare tillämpade modellen med att ingen styrelse utses. 
Verksamhetsberättelsen läses och godkänns.Till administratör utses Ewa-Leena. Önskemål 
om att bjuda in polisen till något kommande möte kvarstår.   

Övriga frågor  

Ingen kvarstår 

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

 

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Mia Leijonqvist, mötesordf                                             Hans Larsson, justerare 

 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    

 


