
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 25 april-16 Tingshuset 

Kopparberg 

Närvarande:   

Ställdalens byalag                                Ewa-Leena Johansson 

Hörkens bygdegårdsförening               Oskar Martinsson,Christin Thornestedt 

Högfors Mossgruvans byalag              Stig Fjelling, Sten-Ove Karlsson 

Ställbergs byalag                                   

Dammens byalag                                  

Kopparbergs hembygdsf.                    Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson 

Stockbacken-Gruvberget                     Carl-Göran Gustavsson, Robert Fältström 

Yxsjöbergs byalag                               Kenneth Andersson, Kjell Persson 

Finnfalls byalag                                    Rainer von Groote, Raymond Fältström 

Bastkärns byalag                                  Vilande 

Kommunens representant                     Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer, Janeric 

                                                              Björkman 

§ 1. Öppnande    Rainer öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2. Justerare     Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans till. 

 

§ 3. Dagordningen   Efter en tillägg av Rainer så godkänns dagordningen. 

 

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

 

§ 5. Dagens gäst   Ingen gäst idag. 

§ 6. Byalagens rapporter av viktig karaktär Sten-Ove tar upp problematiken med 

nedskräpningen och olovlig körning med bilar. Mötet diskuterar vad man kan göra för att 

stävja problemet och beslutar ta upp frågan med polisen som inbjuds till nästa möte.  

§ 7. Kommunen rapporterar Bo rapporterar om flyktingsituationen i kommunen, de tre 

första månaderna på året har antalet minskat med över 300. Just nu så håller kommunen på att 

upphandla ny förskola i Ställdalen (Åstugan) som föreslås byggas i moduler. 

Kommunfullmäktige har beslutat om fördelning av de extra statliga medel kommun erhållit, 

vissa IT investeringar görs, extra resurser till IFO, en utökning på studie och yrkesvägledning 

(SYV) integrationsprojekt mm. Kommunen samarbetar med Ludvika kommun för att lösa 

konflikten på vår brandstation, vi hoppas snart kunna lösa situationen. I dag har möte hållits 

med BKT angående vägföreningarna som vi snart hoppas vi kan kalla på möte och gå igenom 

villkor och avtal.  

Ewa-Leena påminner om att föreningarna som byter ut sina ledamöter i rådet bör lämna in 

nya kontaktuppgifter så rätt person får kallelse till rådets möten. 

§ 8 Uppföljning av tidigare lämnade frågor: Inga frågor fanns att besvara.   

§ 9 a ) Länsbygderådet Utgår då Gunnar ej är närvarande. 

§ 9 b) Fiberprojekt Utgår då Erling ej är närvarande. 



§ 10 Övriga frågor 

Rainer för upp frågan med rådets syfte, vilka visioner och idéer har man med sig från 

respektive förening. Rainer inleder med sina tankar om att bo glest befolkat på landsbygden. 

Hur ska vi få ut fiber till alla, framförallt nu när kopparn försvinner på vissa områden. Dyrt att 

sköta enskilda vägar och bidrag borde utgå till fler. Rainer har en Lv rakt igenom sin fastighet 

som han under många år försökt få trafikverket att dra om, i annat fall att sänka hastigheten 

förbi men inget har skett. Elledningar har nedmonterats för vissa gårdar. Dyrt med eget vatten 

och avlopp.  

Rådet diskuterar en stund landsbygdens olika villkor och möjligheter. Frågan är komplex och 

för att skapa förändringar är trögt.  

Sten-Ove lyfter frågan om förändringarna som genomförts för servicegruppen. Syftet med 

förändringarna är att skapa ordning och reda, vilket inte funnits tidigare. Dock kommer 

förändringarna att utvärderas då regelverket är helt nytt. 

Stig Fjelling påpekar att fortfarande så finns visst material kvar i Högfors efter reparationen 

av broräcket. Vidare rapporterar han att trafikverket satt upp en typ av ränna för att fånga upp 

och avleda saltvattnet från 50:an som rann ned på räcket och därmed gjorde att räcket rostade. 

§ 11 Nästa möte samt mötesplan kommande tid 

 Finnfall Måndag 5 september klockan 18.00 

 Kopparberg, Stockbacken – Gruvberget, nov 2016 (sept 2014) 

 Högfors, jan 2017 (nov 2014) 

 Ställdalen , mar 2017 (mar 2015) 

 Yxsjöberg, maj 2017 (maj 2015 ) 

 Kopparbergs hembygdsförening, sept 2017 ( sept 2015 ) 

 Ställberg, nov 2017 (Nov 2015) 

 Dammen , jan 2018 ( jan 2016) 

 

§ 12 Avslutning 

Mötet avslutades och ledamöterna önskades en fin sommar. 

                                                         Justeras: 

 

____________________________                           __________________________________ 

Rainer von Groote, mötesordf                                   Christin Thornestedt, justerare 

 

____________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr. 


