
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 21/1-2019  i Ställdalen  
Närvarande:   
Ställdalens byalag                                Kjell Hansson, Bengt Andersson  
Hörkens bygdegårdsförening               Pelle Hedborg  
Högfors Mossgruvans byalag              Malvin Fröyset, S-O Karlsson 
Ställbergs byalag                                 Ingemar Liss,Bengt Papmehl-Dufay 
Dammens byalag                                 Ingen  
Kopparbergs hembygdsf.                     Hans Larsson, Annika Granberg-Knauss 
Yxsjöbergs byalag                               Mia Leijonqvist                                                             
Finnfalls byalag                                   Rainer von Groote                                                                        
Kommunens representant                    Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

§ 1. Öppnande    Kjell öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 
 
§ 2. Justerare     att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Mia till. 
 
§ 3. Dagordningen   föreslagen dagordningen godkänns. 
 
§ 4. Föregående protokoll   mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  
 
§ 5. Dagens gäst – Fredrik Eliasson, chef för Länstrafiken informerar om uppdraget de har, 
man upphandlar buss och tågtrafik. I Nora och Askersund pågår prov med sk anropsstyrd 
trafik, något som sen är tänkt ska implementeras i hela länet. I dag har Ljusnarsberg minst 
busstrafik i länet. Mötet diskuterar och förordar bättre trafik på landsbygden.     

§ 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. Hörken rapporterar att 
Staffan Jacksson, FRG vill komma och besöka ett bygderådsmöte, Elj bjuder in 
honom.Ställberg informerar om vårdbussen som kommer den 14/2.      

§ 7 Kommunen rapporterar  

Bo rapporterar att Kopparbergs väntsal numer stänger kl 18.00 pga av skadegörelse, kamera 
övervakning är ansökt om. Saneringen i Högfors gällande det dumpade avfallet kostade 92tkr.  
Kommunen ansöker om stora statliga bidrag för marksaneringar, vid Krokfors och Garhyttan  
i Kopparberg. Årets stora investering ligger på VA sidan där bla en överföringsledning mellan 
Högfors och Ställberg ska byggas.  

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor   

Fortfarande saknas riktig återställning i Ställdalen efter grävningarna, påpekas igen!    

Höghöjdsröjning efter Gruvvägen i Ställberg behöver göras, påpekas igen!.  

Rutiner för städ diskuterar vi på kommande bygderådsmöte.  



9 a) Rapport från Länsbygderådet  - inget nytt just nu. r 

b) Rapport Fiber – Malvin informerar om Terracoms luftburna förslag som nu inte verkar 
kunna genomföras då de anser att för få vill ansluta sig för att ekonomin ska gå ihop.  

§ 10 Nästa möte – Yxsjöberg 25/3- 2019  kl 18.00 i Byalagslokalen, Mässen 

§ 11 Övriga frågor  

Högfors informerar om övervakningskameror man köpt. Samt det dialog möte som 
Trafikverket inbjudit till angående Rv 50, mötet hålls den 14 februari på fm för d esom 
inbjudits.  

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

 

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Kjell Hansson, mötesordf                                             Mia Leijonqvist, justerare 

 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    

 


