
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 19/11-2018  i Kopparberg  
Närvarande:   
Ställdalens byalag                                Kjell Hansson, Bengt Andersson  
Hörkens bygdegårdsförening               Oskar Martinsson, Pelle Hedborg  
Högfors Mossgruvans byalag              Malvin Fröyset, S-O Karlsson 
Ställbergs byalag                                  Gunilla Eliasson,Bengt Papmehl-Dufay 
Dammens byalag                                 Ingen  
Kopparbergs hembygdsf.                     Hans Larsson 
Yxsjöbergs byalag                               Mia Leijonqvist                                                             
Finnfalls byalag                                   Astrid Dahl, Marja Tonen                                                                        
Kommunens representant                    Ewa-Leena Johansson 

§ 1. Öppnande    Hans öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 
 
§ 2. Justerare     att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Kjell till. 
 
§ 3. Dagordningen   föreslagen dagordningen godkänns. 
 
§ 4. Föregående protokoll   mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  
 
§ 5. Dagens gäster – den tidigare uppgjorda listan på önskvärda besök har nästan tömts, 
polisen kvar att bjuda in. Mötet diskuterar och föreslår att bjuda in Länstrafiken, SBB 
gatu/parksidan, Coompanien,  

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär  

Högfors – Lyfter problematiken med nedskräpningen, de har lagt flera timmar på att städa 
kring återvinningsstationen i Högfors. Hörken har ljusfest den 1/12, kommer lansera en ny 
hemsida inom kort. Ställberg – rapporterar om det lyckade fikabesöket de arrangerade då en 
stor gruvkonferens hölls i vår kommun. Yxsjöberg – Mia presenterar sig, hon är ny 
representant för Yxsjöberg.    

§ 7 Kommunen rapporterar  

Elj rapporterar att kommunen tom sept tappat 72 invånare. Kommunalskatten sänks 1 öre, ny 
budget antas i december, vi kommer anslå medel för att jobba med nedskräpningarna i skog 
och mark. Ljusnarshallen kommer besiktas och tas i bruk runt årsskiftet, Kyrkbacksskolan har 
fått en helt ny utemiljö, cykelbana från kyrkan upp mot bryggeriet har byggts klart.  

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor   

Fortfarande saknas riktig återställning i Ställdalen efter grävningarna.    

Höghöjdsröjning efter Gruvvägen i Ställberg behöver göras innan snön kommer.  

Kommer julgranen i Hörken att tas bort? 

Samtliga frågor lämnas till SBB.  



9 a) Rapport från Länsbygderådet  - nytt info brev är utsänt, besök hemsidan, de har flera 
bra erbjudanden för byalag/föreningar 

b) Rapport Fiber – Malvin informerar om ett luftburet alternativ som kostar knappt 14tkr. I 
Yxsjöberg har man av IP Only fått veta att man nog kommer få fiber indraget våren 2019. 

§ 10 Nästa möte – Ställdalen 21/1- 2019  kl 18.00 i Byalagslokalen 

§ 11 Övriga frågor  

Gunilla lämnar informationsbroschyrer om FRG Bergslagen och telefonnumret 11313 som 
man kan ringa och få information vid olyckor mm.  

Elj informerar om den föreningsutbildning som kommunen bjuder in till den 28/11 kl 18.00 
på Tingshuset. Anmälan görs via kommunens hemsida och två personer per förening får 
komma.  

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

 

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Hans Larsson, mötesordf                                             Kjell Hansson, justerare 

 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    

 


