
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 30/9-2019 i Kopparberg  
Närvarande:   
Ställdalens byalag                                Kjell Hansson 
Hörkens bygdegårdsförening                 
Högfors Mossgruvans byalag              Stig Fjelling, Malvin Fröyset 
Ställbergs byalag                                 Siv Jansson, Bengt Papmehl-Dufay 
Dammens byalag                                 Rebecka Edlund  
Kopparbergs hembygdsf.                     Hans Larsson, Annika Granberg-Knauss 
Yxsjöbergs byalag                               Kenneth Andersson, Kjell Persson                                                            
Finnfalls byalag                                   Raymond Fältström, Marja Tonen                                                                        
Kommunens representant                    Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

Kvällens gäst: Nathalie Holvik, SBB 

§ 1. Öppnande    Bosse 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 – nathalie Holvik, tillsynshandläggare på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om deras uppdrag med tillsyn, vad syftet är och 
prioriteringar i tillsynsplanen (lämnas till varje byalag). Hon rekommenderar Boverkets 
rapport om ovårdade tomter och förfallna byggnader. Som ägare har man ett ansvar att sköta 
dessa. Har ni frågor så  nås Nathalie på: nathalie.holvik@sb-bergslagen.se     

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär  

* Ställdalen,har en tvist fn med fastighetsägaren ang utebliven värme i lokalen 
*Hembygdsföreningen,har haft museerna öppna i sommar, sålt fotohäfte på marknaden,  
*Högfors, haft Magasinet öppet i sommar med museum och loppis, har satt upp nya skyltar i 
kyrkreservatet vid Högfors *Ställberg, har haft 7 sommarauktioner i FH. * Dammen, haft 
årsmöte och en ny styrelse har utsetts och kommer vara värd för rådets nästa möte.    

§ 7 Kommunen rapporterar  

Bo rapporterar om försöken att köpa hyresfastigheterna i Mossgruvan, ny upphandling av 
ventilationen på Kyrkbacksskolan, arbete fortgår med olika saneringsprojekt (närmast bakom 
skolan, ska göras under hösten), ny kommunchef börjar 8/10 Berit Westergren.  

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor   

BW påminner om rutiner för åtgärder med dumpat avfall till servicegruppen, man kan 
fortfarande ringa och få hjälp via servicegruppen. I de fall byalagen är behjälpliga att samla 

mailto:nathalie.holvik@sb-bergslagen.se
mailto:nathalie.holvik@sb-bergslagen.se


ihop avfallet erhåller byalagen 1000kr. Byalagen skall kontakta servicegruppen Thomas 
Carlsson 070-3119429 och bestämma dag/tid.   

9 a) Rapport från Länsbygderådet  - inget nytt nyhetsbrev ännu. Om ni inte får något så gå 
in och gör en återanmälan på : https://helasverige.se/ 

b) Rapport Fiber – möte med Telia om ett nytt erbjudande kommer ske den 1/10 på 
Kyrkbacksskolan klockan 18.30 eller 19.30.  

§ 10 Nästa möte – Dammen, Måndag 18/11  kl 18.00  

§ Övriga frågor  

Ställbergs Byalag undrar om Höghöjdsröjningen kommer ske i år, Elj skickar frågan.   

Högfors undrar över mötena med SBB och Vägföreningarna, Elj och Bosse tar frågan med 
SBB och återkommer. Likaså vill byalagen kunna påverka vilka vägar som behöver asfalteras 
kommande sommar.  

Ewa-Leena efterlyser förslag på gäster till rådet, nästa gång kommer nya kommunchefen Berit 
Westergren att delta ist för Bosse.    

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

 

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Bo Wallströmer, mötesordf                                        Hans Larsson, justerare 

 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    
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