Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 21 september 2020 i
Tingshuset
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Kommunens representant

Kjell Hansson
Stig Fjelling, Malvin Fröyset
Gunilla Eliasson
Hans Larsson
Kenneth Andersson, Kjell Persson
Raymond Fältström, Annika Granberg L….
Berit Westergren

§ 1. Öppnande Hans Larsson inleder och öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.
§ 2. Justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Malvin Fröyset.
§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäster – Ingen gäst deltar i dag, Berit tog upp ämnet ”Grannsamverkan” och
visade en film, 4 min, som inspiration. Volontärsarbete tillsammans med kommunpolisen
Stefan Toll kan ses via länk, 36 min. Följande länkar kan användas för att se filmerna
Grannsamverkan:
https://www.youtube.com/watch?v=UEuQOW2mdRE&list=PL8qBsqk_DbyP54JHgM
MbUsUoUOF40-xs8
Volontärsarbete:
https://www.youtube.com/watch?v=4OdXvw-_sno&list=PL8qBsqk_DbyN4qp9zi4L5m5h8o_HcV-CS

Förslag på gäster nästa gång i Ställdalen är polisen och SBB (eftersatta fastigheter och
nedskräpning)
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär
*Ställdalen, har haft ett lyckat projekt ”Folkets trädgård” under sommaren.
*Hembygdsföreningen, har haft stängt i muséet i sommar men startat en omfattande
strukturförändring i arkivet. Håkan Mossberg har haft ett antal vandringar. Bildhäfte kommer
att säljas under lördag söndag 26-27 sep.
*Högfors, har inte haft några fysiska möten utan allt har skett digitalt. Byalaget berättade att
Högfors herrgård fått en ny ägare och under helgen mobiliserade 20 personer från bygden och
tömde huset invändigt och rensade utvändigt.

*Ställberg, Inte mycket har hänt under denna sommar men köket har börjat att renoveras i
långsam takt.
*Finnfall – hade årsmöte i juni annars har det inte hänt så mycket.
*Yxsjöbergs byalag har satt in en luft-vattenpump med bidrag från Sparbanken på 25 tkr.
Boulebana håller på att iordningställas och ett mopedrally kördes i augusti med 21 deltagare
trots det dåliga vädret den dagen.
*Hörken och Dammens byalag ej närvarande
§ 7 Kommunen rapporterar
Kommunen berättade om att;
-

-

-

ett projekt ”Jämlik hälsa” tillsammans med Region Örebro län för att förebygga hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2. Mer information kommer att komma till
föreningarna i Ljusnarsbergs kommun som kan vara med och bidra till folkhälsan.
klottersanering som ska påbörjas då upphandling av entreprenör är klar och man
hoppas att privata företagare kan ta del av samma entreprenör.
projektet ”Kom-i-jobb” där fokus ligger på att alla som söker försörjningsstöd ska ha
någon form sysselsättning
fritidskonsulenten i kommunen kommer att ha andra arbetsuppgifter i höst,
information finns på kommunens hemsida
polisnärvaron har ökat i Ljusnarsbergs kommun där 4 poliser och en chef kommer att
finnas hos oss oregelbundet under veckans alla dagar men främst under vardagar på
dagtid. Viktigt att alla anmäler brott till polisen.
det inte blir någon marknad i år men det kommer att finnas 10 torghandlare på
Malmtorget to-fre 25-26 sep.
det var lyckat att kommunens personal och politiker klädde midsommarstången dagn
innan midsommarafton

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor
Inga frågor att följa upp
9 a) Rapport från Länsbygderådet
Ingen representant finns
b) Rapport Fiber – de flesta som har luftburen fiber tycker att det fungerar men flera beskrev
att det finns de som inte har så bra mottagning, allt verkar bero på var man bor och hur
terrängen ser ut.
§ 10 Nästa möte – Ställdalen i Bruksgården måndag 16 november - 2020 kl 18.00
Yxsjöberg januari 2021 (mars 2019)

§ 11 Övriga frågor
Följande frågor tar Berit med sig till kommunen;
-

Gunilla Eliasson frågade om lokalavdelningen LRF får delta i KBR?
Kan toaletterna bakom ICA stå mer öppet?
Vad händer med eftersatta fastigheter?
Vad gör man åt nedskräpningen?
Kan föreningen i Yxsjöberg få bidrag till två lass sand till Boulebanan (5000 kr)?

Övrigt
-

Berit fick en fråga om kommunen kan göra skyltar ”Välkommen till Yxsjöberg” men
Berit sa att det kan vi inte ur konkurrenssynpunkt.
Det finns skogsbolag som inte gallrar skog, vad kan man göra? Förslag att se över
skogsvårdsplanen.
Förslag att bjuda in polisen och/eller SBB till nästa möte

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

_________________________________

_________________________________

Hans Larsson, mötesordf

Malvin Fröyset, justerare

___________________________________
Berit Westergren, sekr

