Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 10sept i Högfors
Närvarande:
Ställdalens byalag
Kjell Hansson, Bengt Andersson
Hörkens bygdegårdsförening
Oskar Martinsson, Pelle Hedborg
Högfors Mossgruvans byalag
Malvin Fröyset, Stig Fjelling,S-O Karlsson
Ställbergs byalag
Gunilla Eliasson,Bengt Papmehl-Dufay
Dammens byalag
Ingen
Kopparbergs hembygdsf.
Yxsjöbergs byalag
Bengt-Olov Karlsson
Finnfalls byalag
Rainer von Groote ,Marja Tonen
Kommunens representant
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer
Gäst: Mikael Hapaala
§ 1. Öppnande Malvin öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.
§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sten-Ove till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäster:
Mikael Hapaala informerar om Telias arbete att få till mer fiber i vår kommun. Fortfarande
har något för få anmält intresse för att se ska kunna få ihop detta ekonomiskt, trots statliga
stöd i botten. Inom kort kommer Mikael att träffa Telia för fortsatta samtal. Viktigt att
byalagen hjälper till att sprida informationen så man inte missar tillfället att anmäla sitt
intresse.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär
Högfors – arrangerat spelmansstämma men hade otur med vädret, ett 45-tal besökare kom.
Hörken har haft simskola med stor uppslutning med barn. Stor brand i somras där
kringboende gjorde en stor insats som begränsade spridningen. Ställdalen har haft städdag
samt hemvändardag i somras. Ställberg- Riksarkivet håller konferens där 19/9 så de ska ordna
fika åt 67 personer. Nyligen avslutades förtidsröstningen som de skött om igen. De lämnar
affischer om vårdbussen till de som vill sätta upp denna information.
§ 7 Kommunen rapporterar
BW rapporterar från Nerikes brandkår och de satsningar som gjorts på vår station i
Kopparberg. Inom kort kommer gång/cykelbana från kyrkan upp mot bryggeriet att byggas av
Trafikverket. Idrottshallen vid skolan håller på att rustas och allt skall vara klart till årsskiftet.
Bowlinghallen har fått ny arrendator. Åstugan har under sommaren fått en helt ny pedagogisk
utemiljö. LIS-arbetet fortsätter med fältstudier mm. Vid halvårsskiftet hade kommunen tappat
7 invånare. Migrationsverket har meddelat att man påbörjar avvecklingen i vår kommun nu

under hösten. Ombyggnationen av fd gamla delen vid Garhyttan försenat pga av krav på
sanering, detta utreds fn.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor
Vad händer med Klacken – konkursförvaltaren håller nu på att försälja anläggningen,
förhoppningen är att det skall vara klart till månadsskiftet sept/okt.
Nedskräpningen i Högfors kommer vara bortstädad senast 16/10, SBB utlovat asfaltering men
inget har hänt? . Ställberg lyfter behovet av röjning efter vägar, främst Gruvvägen.
Trafiksäkerheten samt nedskräpning längs V233 påtalas. Samtliga frågor lämnas till SBB.
9 a) Rapport från Länsbygderådet - inget nytt
b) Rapport Fiber - se § 5
§ 10 Nästa möte – Kopparberg 19/11 kl 18.00 i Tingshuset
§ 11 Övriga frågor
Malvin lyfter problemet med den ökande nedskräpningen i vår kommun. De har funnit nya
nedskräpningsområden som de polisanmält. Mötet diskuterar svårigheten med
nedskräpningen och vad kan man göra för att minimera detta.
§ 12 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________

_________________________________

Malvin Fröyset, mötesordf

Sten-Ove Karlsson, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

