Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 15 januari i Kopparberg
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Kommunens representant
Gäster: Ljusnarsbergs kommun

Bengt Andersson, Kjell Hansson
Oskar Martinsson
Malvin Fröyseth, Stig Fjelling
Gunilla Eliasson,Bengt Papmehl-Dufay
Göran Ribby, Gunnar Fransson
Hans Larsson
Bengt-Olov Karlsson, Benny Lejonqvist
Rainer von Groote, Astrid Dahl
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer
Mikael Haapala, IT chef

§ 1. Öppnande

Gunnar öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Göran Ribby till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst Mikael Haapala, kommunens ansvarige för näringslivs- och
utvecklingsfrågor samt IT. Informerar om andelen i vår kommun som kan ansluta sig till fiber
samt planer på eventuell utbyggnad. I kommunens tätorter har 79,34% tillgång till fiber men
på landsbygden är det bara 24,09% så nu hoppas vi på en rejäl utbyggnad av fiber.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Yxsjöberg inväntar Bergslagsrallyt inom kort.
Ställberg informerar om den vårdbuss som finns där var tredje vecka, mer info på Regionen
hemsida. Finnfall rapporterar om avfallsdumpning som skett och ingen som åtgärdar detta.
Högfors/Mossgruvan planerar för spelmansstämma i sommar, en fastighetsägare som enligt
uppgift får ha 8 bilar på sin tomt har nu 30-talet bilar på både sin mark samt utanför, anmälan
om detta kan göras via SBB. I Ställberg står en skrotbil som stått länge, Ewa-Leena
informerar om förfarandet framledes för att bli av med skrotbilar, se länk sist i protokollet.
§ 7 Kommunen rapporterar Kommunen är nu medlem i Nerikes brandkår och
medlemskapet gäller from 1/1-2018. Dock kommer sotningen ytterligare ett år att skötas från
Ludvika. Vad gäller detaljplanearbete för gamla delen vid Garhytteskolan har försenats pga av
markföroreningar. Rivning startar inom kort av gamla Åstugan, hyreshuset på Vadstensväg
samt ytterligare två byggnader.Planering och upphandling av upprustning av Ljusnarhallen
pågår. From i år får byalagen ta hjälp av servicegruppen 1 dag om året, för röjning av busk,
uppsnyggning eller annat, kontakta Kent Liljendahl 0580-80601
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se för att boka tid. Planering för en större marksanering i
bostadsområdet Krokfors i Kopparberg pågår. Investeringar görs även i vägar och VA under
året för 3,1 mkr.

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor
Flera föreningar önskar tidig information angående Kopparbergs marknadsparkeringar.
§ 9 a) Rapport från Länsbygderådet Nytt info brev har nyligen skickats ut till byalagen.
b) Rapport Fiber – se punkten 5
§ 10 Nästa möte – Hörken måndag 19 mars kl 18.00
§ 11 Övriga frågor Gunilla E undrar om ansvaret för Galgbacken mellan HögforsKopparberg, Stig F informerar om att det är Högfors byalag har en överenskommelse md
stiftet och de planerar åtgärda bristerna till våren. Gunilla skickar också med förslaget att
kommunen arrangerar aktiviteter i samband med Beredskapsveckan. Rådet diskuterar förslag
på gäster för kommande möten och följande förslag finns: Nerikes räddningstjänst, SBB om
framtida vattenförsörjning,
§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________
Gunnar Fransson, mötesordf

_________________________________
Göran Ribby, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

Följande länk är till Samhällsbyggnad Bergslagens sida angående anmälan av skrotbilar mm.
http://www.bergslagenskt.se/gatatrafik/trafikfordon/flyttningochuppstallningavfordon.4.210dbc8915892247ad4a3393
.html

