Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 30/9-2019 i Kopparberg
Närvarande:
Ställdalens byalag
Kjell Hansson
Hörkens bygdegårdsförening
Oskar Martinsson,Pelle Hedborg
Högfors Mossgruvans byalag
Stig Fjelling, Malvin Fröyset
Ställbergs byalag
Siv Jansson, Bengt Papmehl-Dufay,Gunilla Eliasson
Dammens byalag
Göran Ribby
Kopparbergs hembygdsf.
Hans Larsson, Annika Granberg-Knauss
Yxsjöbergs byalag
Kenneth Andersson, Kjell Persson
Finnfalls byalag
Raymond Fältström, Rainer von Groote
Kommunens representant
Ewa-Leena Johansson,Berit Westergren, Niklas
x
Herrmansson
§ 1. Öppnande

Göran Ribby öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bengt A till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst – Ny kommunchef Berit Westergren presenterar sig och informerar rådet om
sin roll och uppdrag.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär
* Ställdalen,har en tvist fn med fastighetsägaren ang utebliven värme i lokalen och har nu sagt
upp denne per 31/1-2020 *Hembygdsföreningen,har haft arkivens dag, *Högfors, haft
minnesstund för Sten-Ove Karlsson*Ställberg, lugnt, ingen hyresgäst längre * Dammen,
inväntar sommaren nu * Hörken-har sin ljusfest 1:a advent,Kyrkstigen invigs till våren.*
Finnfall – Lugnt, informerar om diskussionen om att delar av Norra Lindesberg vill byta
kommuntillhörighet.
§ 7 Kommunen rapporterar
Kyrkbacksmässan hålls den 5/12. Kfm beslutat om att riva fastigheter i Bångbro. Kommunen
har tappat 84 invånare hittills i år. SGU utreder och tar fram ansökan för sanering av
Krokforsområdet i Kopparberg, ansökan lämnas in i februari. SBO tillsammans med
kommunen kommer lämna in ansökan om sanering av gamla Garhytteskolan, även den ska
lämnas in i februari.Budget 2020 kommer natas i mitten av december, fortsatt medel för
sommarblommor, möjlighet att beställa blomlådor (modell större som inte är så lätta att stjäla)
samt fortsatt satsning på bortforsling av dumpat avfall. De byalag som anordnar julmarknad
kan meddela kommunen detta så samordnar vi en lista på kommunens hemsida. En
föreningsträff anordnas på Tingshuset den 21/11 kl 18.00.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor

Gunilla efterfrågar tydliga beskrivningar på hur man startar upp tekniken i Tingshuset så
gäster som lånar lokalen får igång datorer mm.
Malvin efterfrågar möte med SBB och Vägföreningarna.
Sig F påtalar asfalteringen i Mossgruvan – måste åtgärdas.
SBB har meddelat att man avser att genomföra höghöjdsröjning i år.
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 – Telia har gått ut med erbjudande om luftburen fiber (WFA) byggstart
2020.
§ 10 Nästa möte – Hörken, Måndag 20/1- 2020 kl 18.00
§ Övriga frågor
Ewa-Leena efterlyser förslag på mötesinnehåll. Förslag på bjuda in företag, Polisen,
genomgång av utredningen gällande Rv 50.
§ 12 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________

_________________________________

Göran Ribby, mötesordf

Bengt Andersson, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

