Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 16 januari -17 i Kopparberg
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Bastkärns byalag
Kommunens representant

Ewa-Leena Johansson
Oskar Martinsson,
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Gunnar Fransson, Göran Ribby
Hans Larsson
Carl-Göran Gustavsson
Kenneth Andersson, Kjell Persson,BO Karlsson
Raymond Fältström,Rainer von Groote,
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

§ 1. Öppnande

Bo öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

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

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst - Ahmad Al Zeeb som arbetar som metodutvecklare och fritidsguide i
projektet Fritidsguide arbetar med aktivitetskalender, webbportal, föreningsutbildning och
fritidsguidning för att få fler barn och unga men även vuxna att delta i fritid- och
föreningslivet. Bilaga på projektet bifogas protokollet.
Stefan Toll, kommunpolis informerar om den nya polisorganisationen och det lokala avtalet
om brottsförebyggande åtgärder man har slutit med kommunen utifrån ett medborgarmöte för
snart två år sen. Avtalet finns på kommunens hemsida. Under de senaste två åren har det
startats upp ca 50 grannsamverkans områden, vill vi starta upp fler så kan han komma hit och
ha en utbildning för de byalag som vill starta upp grannsamverkan. Lokala frågor/synpunkter
och problematiken i Mossgruvan med EU migranter diskuteras. I polisområdet finns 55
polistjänster men de vill bli fler. Svårt med rekrytering.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär I Finnfall kommer Live spel att arrangeras i
februari.
§ 7 Kommunen rapporterar Nya Åstugan kommer börjas byggas inom kort.. 1/1 hade vi
505 asylsökande i kommunen, avtalen med anläggningsboendena i Ställdalen är stängt och
Bångbro uppsagda och töms 20/1. Egenbosättningen är ca 100 personer per år. Just nu så
flyttas ensamkommande hem till kommunen, d esom varit placerade i andra kommuner pga
av platsbrist. Räddningstjänsten har överlämnat utredning om övergång till Nerikes, beslut
under detta år. SBO utreder eventuell bygge av 17 st lägenheter i gamla delen av
Garhytteskolan. Garhytteskolans elever F-2 utreds för överflytt till Kyrkbackskolan enligt
tidigare beslut. Elladdstolpar uppsatta i Kopparberg och Ställdalen (stationerna).

Översiktsplanen har vunnit laga kraft nu, inom kort påbörjas LIS arbetet. Lagret vid
bryggeriet är nu sålt till Kopparbergs. Ny socialchef tillträder i början av februari. Kommunen
har upphandlat banktjänster och ny bank är Swedbank, men det kommer utföras via
Bergslagens Sparbank.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor Ewa-Leena rapporterar att hon lämnat Yxsjöbergs
önskemål om ny skylt men önskar specifikation på skylten, Motionsspår ska det stå och
vänsterpilade önskas så detta överlämnas nu till servicegruppen som gör skyltarna.
§ 9 a) Rapport från Länsbygderådet Länsbygderådet planerar för årsmöte, vi bör alla
fundera på om vi har någon vi kan nominera till styrelseuppdrag. Viktigt att norr alänsde3len
finns representerade.
b) Rapport Fiber – Inget nytt finns att rapportera just nu.
§ 10 Nästa möte 20 mars 2017 i Ställdalens Byalagslokal i centrum
§ 11 Övriga frågor






Bankerna nättjänster, nya tekniken med swish etc via mobil, ett tips att lämna vidare
till de som planerar äldredagen 1/10. Ewa-Leena lämnar frågan vidare.
Önskemål om information om kommunens föreningsbidrag.
Förbindelsevägen i Högfors, under 50:an, vad händer med den. Inget svar från BKT –
frågan får kvarstå tillsvidare.
Info bland från BKT angående fastighetsägares ansvar gällande växtlighet ut mot väg
mm har inte nåtts av alla, Ewa-Leena bifogar reglerna som bilaga i protokollet.
Torsdag 19/1 kl 10.30 hålls begravningen i Kopparbergs kyrka för Erling Norin. Rådet
beslutar ge uppdrag till kassören att sätta in 500 kronor på USÖs Nyckelfond till
minne och en sista hälsning till Erling.

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

_________________________________
Bo Wallströmer, mötesordf

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

__________________________________
Sten-Ove Karlsson, justerare

