
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 2 juni 2014 på Finnfalls 
bygdegård.   

Närvarande:   
Ställdalens byalag                                     Ewa-Leena Johansson 
Hörkens bygdegårdsförening                    Oskar Martinsson,Christin Thornestedt  
Högfors Mossgruvans byalag                   Stig Fjelling, Sten-Ove Karlsson 
Ställbergs byalag                                      Anders Carlsson, Lars Grandin 
Dammens byalag                                       
Kopparbergs hembygdsf.                         Annika G-Knauss 
Stockbacken-Gruvberget                          Erling Norin 
Yxsjöbergs byalag                                    Bertil  
Finnfalls byalag                                        Raymond Fältström, Rainer von Groote 
Bastkärns byalag                                       Vilande 
Kommunens representant                          Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 
Gäst polisen                                               Tomas Jäderkvist                                             
Kopparbergar´n                                          Björn Öringbäck, Inger Aftonljus 

§ 1 Öppnande                                                                                                                
Mötesordförande, Rainer von Groote öppnar mötet och hälsar välkomna. 

 § 2 Justerare                                                                                                                           
Erling Norin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 § 3 Dagordningen                                                                                                                 
Förslaget till dagordning godkänns. 

 § 4 Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§ 5 Dagens gäster                                                                                                                                                                                               
Tomas Jäderkvist, polisen informerar om hur brottsligheten utvecklats under den tid han 
jobbat som polis i området, började 1990. Från att ha handlat mer om sommarstugeinbrott 
som övergick i metallstölder handlar nu mycket av brottsligheten om bedrägerier. 
Brottsligheten har övergått från lokala förmågor till mer internationella som ”turnerar”. Dels 
med anledning av detta samt annan kritik gällande polisens metoder att jobba med 
brottsligheten har föranlett att myndigheten 1 januari 2015 omorganiseras. Kort så innebär det 
att Örebro län – Dalarna och Värmland ”slås” ihop och jobbar tillsammans, huvudort blir 
Örebro. Syftet är att bli mer likvärdiga tjänster/utövande samt mer medborgarvänligt. Ett 
uppdrag som kommunpolis kommer införas för att förenkla medborgarnas kontakter med 
polisen. Vidare skall man också jobba mer brottsförebyggande. Ett antal diskussioner och 
frågor tas upp av rådet.   

Inger och Björn från nättidningen Kopparbergarn informerar om hur de startade, en form av 
protest mot att NA bevakningen lokalt kraftigt försämrades. Den har nu blivit lite bättre men 
efter en nedläggningsdiskussion bildades en förening som nu ansvarar för tidningen. 
Uppgiften är att skriva om lokala händelser. Annonsintäkter går tillbaka till invånarna i ex 



aktiviteter. Inga löner betalas ut.  Nu senast delade man ut en ungdomsstipendie samt bjöd 
äldre på våra boenden på underhållning. Man har också en integrationsfest under planering. 
Tidningen finns på en hemsida och nu söker man skribenter och/eller kontaktpersoner i varje 
by. www.kopparbergarn.se har i snitt ca 600 besökare varje dag. Rådets medlemmar tar 
frågan med sig hem och återkommer på nästa möte.     

§ 6 Byalagens rapporter                                                                                                           
Inga rapporter fanns. 

§ 7 Kommunen rapporterar                                                                                                        
Bo W informerar om ombyggnationen av kommunens centralkök på Treskillingen. 
Ombyggnationen beräknas vara klar innan årsskiftet. Maten lagas nu tillfälligt på 
Kyrkbacksskolan.En plan har tagits fram i vårt lokala BRÅ, brottsförebyggande råd hur vi 
skall hantera en större inströmning av gästarbetare, ifall det skulle ske. Den nya 
pendlarparkeringen vid stationen är klar nu. Beslut har tagits att asfaltera den sk Allersta 
tomten. 

§ 8 Uppföljning av tidigare lämnade frågor                                                                     
Angående träff med lokal politiker så beslutades att Erling bistår Rainer i arrangemanget. 
Anders C får svar på huruvida kommunen varit delaktig i framtagande/skötsel av kyrkstigen, 
så var inte fallet utan den togs fram i ett tidigare EU projekt. Frågan om byalagens intresse 
gällande Civilförsvarsförbundet skjuts till hösten. 

§ 9 Rapport från länsbygderådet samt fiber                                                                          
Erling informerar om att länet fått mer pengar tilldelade för fiberutbyggnad för åren 2014-
2020. Ca 16mkr per år men behovet var mycket större. Diskussion om olika tjänster som man 
via fibern kan tänkas utveckla, kommunernas vilja att medfinansiera den utvecklingen som 
berör de egna verksamheterna. Förnärvarande står fiberutbyggnaden still, endast en man kvar 
i länet som jobbar med projektering så den blir kraftigt försenad.   

På länsbygderådets hemsida finns information från landsbygdsriksdagen, 5 partiledare 
besökte den. Erling deltagit en transportdag i april, ett antal mötesplatser skall byggas på 
järnvägen för att få plats med fler tåg på spåret. I maj skall de 
trafiksäkerhetshöjande/sidoområdena åtgärderna på Rv 50 vara klara.  

En bussapp kan man installera i mobilen med realtidskontroll. 

Från en fredagsakademi som handlade om pendlingen och dess konsekvenser rapporterades 
också.  

§ 10 Kommunfogefrågor                                                                                                         
Nye kommunfogden Annelie Jernetz bjuds in till nästa KBR möte.       

§ 11 Nästa möte                                                                                                                     
Bokas in den 8/9 kl 18.00 på Tingshuset i Kopparberg och värd för mötet är byalaget i 
Stockbacken-Gruvberget 

http://www.kopparbergarn.se/


§ 12 Avslutning                                                                                                                     
Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse och deltagarna i sin tur tackar för fikat 
som avnjutits under mötets gång. 

 

 

 

_____________________________ 

Rainer von Groote 

 

 

 

 

 

_________________________________                 __________________________________ 

Erling Norin, justerare                                               Ewa-Leena Johansson, sekreterare 

 

  


