
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 20/1-2020 i Hörken  
Närvarande:   
Ställdalens byalag                                Kjell Hansson 
Hörkens bygdegårdsförening               Oskar o Marianne Martinsson,Pelle Hedborg  
Högfors Mossgruvans byalag              Stig Fjelling, Malvin Fröyset 
Ställbergs byalag                                 Gunilla Eliasson, Leif Nilsson 
Dammens byalag                                 Göran Ribby 
Kopparbergs hembygdsf.                     Hans Larsson 
Yxsjöbergs byalag                                                                                                             
Finnfalls byalag                                   Rainer von Groote                                                                       
Kommunens representant                    Ewa-Leena Johansson, Niklas Herrmansson                                                                                                                                                                                               

§ 1. Öppnande    Oskar inleder och öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. Efter en 
stund ansluter Hörkens ordförande Pelle H som tar över ordförandeskapet på mötet.  
 
§ 2. Justerare     att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans L till. 
 
§ 3. Dagordningen   föreslagen dagordningen godkänns. 
 
§ 4. Föregående protokoll   mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  
 
§ 5. Dagens gäster –  Rådet får besök av fyra representanter från Ramsberg (Ewa Persson, 
Peter Jilke, Olle Bernhardz, Mats Lagerman) som just nu arbetar med ett initiativ att byta 
kommun. De känner sig inte väl bemötta i sin egen kommun och ser nu över hur man formellt 
kan göra för att dra om kommungränserna. Tillsammans med rådet diskuteras arbetssätt i 
Ljusnarsbergs kommun samt för och nackdelar med deras förslag. Att Ljusnarsberg skulle få 
ca 1400 nya kommunmedlemmar ser man som positivt. Arbetet är i sin linda och rådet ser 
gärna att man får rapporter framöver hur arbetet fortskrider. Under denna punkt närvarar och 
Anders Almgren, NA.       

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär  

* Ställdalen,håller på att byta lokal, kommer ha kontor på Ställdalsgård och samlingslokal i 
Rosa huset (Ställbergsvägen 16) *Hembygdsföreningen,planerar bildvisning i februari 
*Högfors, förbereder för årsmötet samt sommaraktiviteterna vid museet*Ställberg, ett par 
auktioner har hållits i lokalen, köket genomgår reparationer nu sen den tidigare vattenskadan 
* Dammen, vinterträff (om det blir nån vinter) * Hörken haft ljusfest, planerar 
Grönuddendagen samt årsmötet.* Finnfall – Lugnt.    

§ 7 Kommunen rapporterar  

Den efterfrågade höghöjdsröjningen har genomförts, dock ej på alla vägar i Yxsjöberg pga av 
tjällossning. Innevarande års asfaltsplan är inet klar ännu så rapporten får anstå till nästa möte.  
Kommunen har tappat 84 invånare hittills i år. Två väg remisser har kommunen besvarat, dels 
omledningsväg över Ställberg-Ställdalen samt ÅVS (åtgärdsvalstudie) på Rv 50. Preliminärt 
resultat för kommunen ca +25 mkr. Informera och var uppmärksamma på de åldringsbrott 
som sker, personer ringer och uppger olika ärenden men syftet är att lura till sig pengar av i 



huvudsak äldre personer. Kommunen planerar att delta med någon aktivitet under 
beredskapsveckan.   

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor   

Efterfrågat möte med SBB och Vägföreningarna planeras genomföras i mars. 

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 – Högfors  Måndag 9/3 - 2020  kl 18.00       (OBS, tillika årsmöte)  

§ Övriga frågor  

Gunilla informerar om ett kommande möte på Tingshuset den 6/2 där FRG ( Frivilliga 
Resursgruppen) kommer informera om sin verksamhet.  

De föreslagna ändringarna gällande busstrafiken diskuteras.  

Ewa-Leena föreslår att Finnfall och Högfors byter mötesordning, rådet instämmer i förslaget. 

Rådet hälsas välkomna till Ramsberg för sommarteater som ges mellan 27/6 - 5/7.  

Misskötta fastigheter kan anmälas in till : 
https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/104/Default  eller mailas till: info@sb-bergslagen.se 

§ 12 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under 
mötets gång samt gästerna från Ramsbergs deltagande som var ett välkommet inslag.                                     

 

Justeras 

_________________________________                  _________________________________ 

Pelle Hedborg, mötesordf                                              Hans Larsson, justerare 

 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    
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