
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 20 mars i Ställdalen   

Närvarande:   

Ställdalens byalag                                Bengt Andersson, Kjell Hansson  

Hörkens bygdegårdsförening               Oskar Martinsson, 

Högfors Mossgruvans byalag              Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson 

Ställbergs byalag                                   

Dammens byalag                                 Gunnar Fransson 

Kopparbergs hembygdsf.                     Annika Granberg-Knauss 

Stockbacken-Gruvberget                     Carl-Göran Gustavsson 

Yxsjöbergs byalag                               Kjell Persson,BO Karlsson 

Finnfalls byalag                                   Rainer von Groote,                                                                           

Bastkärns byalag                                  Vilande 

Kommunens representant                     Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

§ 1. Öppnande    Bengt öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2. Justerare     att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Kjell Hansson till. 

 

§ 3. Dagordningen   föreslagen dagordningen godkänns. 

 

§ 4. Föregående protokoll   mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.  

 

§ 5. Dagens gäst   - Ingen men följande rapporter om olika bidrag har lämnats av Karin 

Wouda. Regionen har olika föreningsbidrag se: regionorebrolan.se    Sparbanksstiftelsen se: 

bergslagenssparbank.se  Bildningsförbunden lämnar många gånger olika kulturbidrag, se 

respektive bildningsförbund. På kommunens hemsida finns länkar till verksamhetsbidrag och 

samlingslokalbidraget. Om man har en integrationsinriktning så kan man söka medel via 

länsstyrelsen. Karin Wouda hjälper gärna till, ring henne via växeln 0580-80500 eller maila : 

karin.wouda@ljusnarsberg.se  

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Flera av byalagen upplever att 

vinterväghållningen försämrats betydligt. Stockbacken planerar´att slås ihop med Finnfalls 

byalag i juni. Yxsjöberg har öppnat upp mässen igen, nyinstallerad luftvärmepump och 

nyinrett gym. . Finnfall har fått besked om att deras överklagan om att få tillstånd en 

hastighetssänkning nu har avslagits.    

§ 7 Kommunen rapporterar De byalag som önskar vara med i en samlingsannons i NA 

inför Valborgsfirandet lämnar sina uppgifter (vilken tid brasan tänds) till Johanna Haaraoja 

telefon 0580-80508. Åstugan kommer vara klar fö rinflyttning i maj. 1/3 hade vi 422 

asylsökande i kommunen. Räddningstjänsten har överlämnat utredning om övergång till 

Nerikes, fullmäktige i april kommer besluta om att tillfråga de åtta medlemskommunerna om 

vi får gå ini förbundet.SBO utreder eventuell bygge av 17 st lägenheter i gamla delen av 

Garhytteskolan. Våryra i Kopparberg den 27/5 då kommer troligen Kopparstigen och 

Ljusnarn runt att invigas.   



§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor  Yxsjöberg har nu fått sina nya skyltar 

och uppger att de är nöjda med dem.  Ett eventuellt behov av hjärtstarter diskuteras och rådet 

enas om att försöka få någon att komma och informera om detta. Rådet önskar information 

om marknadsparkeringen, hur det ska fungera och fördelas.    

§ 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 norra länsdelen 

finns representerade. Gunnar har meddelat att han inte kommer kvarstå.  

b) Rapport Fiber – IP only gör en förstudie i de norra delarna av kommunen.  

§ 10 Årsmötesdelen   Prövning om organisering för kommande år: 

Årsmötet beslutar att även inför kommande verksamhetsår ej utse en styrelse utan behålla 

nuvarande organisation.  

a) Verksamhetsberättelse för år 2016 lästes och godkändes.  

b) Ekonomiredovisning, kassör, Carl-Göran redovisar ekonomin.6281,66kronor 

c) Godkännande av ekonomiredovisningen, mötet godkänner rapporten.  

d) Rådet beviljar ansvarsfrihet gällande verksamheten för år 2016. 

e) Medlemsavgifter, rådet beslutar att även kommande år, 2017 skall vara avgiftsfritt för 

föreningarna. 

f) Verksamhetsplanering, föreslagna önskemål om gäster är: BKT, Trafikverket. 

g) Val av ordförande – ordförande utgörs av den som leder rådets möte utifrån placering 

av mötet och utses alltså endast som mötesordförande. 

h) Val av kassör. Carl-Göran Gustavsson, Stockbacken-Gruvbergets byalag utses till  

kassör.                            

i) Val av sekreterare. Rådet utser Ewa-Leena Johansson att fortsatt sköta rådets 

administration. 

j) Firmatecknare. Kassören Carl-Göran Gustavsson utses till förenings firmatecknare och 

att ensamt förfoga över föreningens medel som finns på ett bankkonto på 

handelsbanken.  

k) Rådet utgör revisionsgrupp. 

 

§ 11 Nästa möte Yxsjöberg den 15 maj klockan 18.00 på mässen. 

§ 12 Övriga frågor - Tackkort från Erling Norins änka för gåvan till cancerfonden 

§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under 

mötets gång.                                             Justeras 

_________________________________                __________________________________ 

Bengt Andersson, mötesordf                                        Kjell Hansson, justerare 

 

___________________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr    


