
Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 9 mars 2015 på Ställdalens 

byalagslokal   

Närvarande:   

Ställdalens byalag                                     Bengt Andersson, Kjell Hansson 

Hörkens bygdegårdsförening                    Oskar Martinsson, Christin Thornestedt 

Högfors Mossgruvans byalag                   Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson 

Ställbergs byalag                                      Ingen 

Dammens byalag                                      Gunnar Fransson, Göran Ribby 

Kopparbergs hembygdsf.                         Annika G-Knauss 

Stockbacken-Gruvberget                          Erling Norin 

Yxsjöbergs byalag                                    Bertil Johansson 

Finnfalls byalag                                        Rainer von Groote 

Bastkärns byalag                                      Vilande 

Kommunens representant                          Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer 

Gäster                                                         Peter Grönlund, Mats Lidestig BMB 

§ 1 Öppnande                                                                                                                

Mötesordförande, Bo Wallströmer öppnar mötet och hälsar välkomna. 

 § 2 Justerare                                                                                                                         

Malvin Fröyset utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 § 3 Dagordningen                                                                                                                 

Förslaget till dagordning godkänns. 

 § 4 Föregående protokoll  

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

 

§ 5 Dagens gäst                                                                                                                    

Dagens gäst är Peter Grönlund, förvaltningschef på BMB och Mats Lidestig, BMB 

Mats inleder och berättar om rutinerna kring inkomna anmälningar om skrotbilar. 

Allmänheten lämnar oftast tips via mailen, info@bmb.se om vilken bil och vart den står. Efter 

besök på plats då man identifierar bilen samt bedömer värdet på den så vidtas åtgärder. En 

skrotbil med ringa värde kan omgående transporteras bort men en bil som betingar ett värde 

måste hanteras på annat sätt, det är då ägaren informeras brevledes om sitt ansvar över att 

flytta bilen inom 7 dagar. De bilar som omhändertas förvaras i tre månader sedan lämnas de 

på skrotning. År 2014 skrotades 9 bilar i vår kommun. Dessa ingripanden får endast göras på 

kommunala vägar, i annat fall är det polisen som hanterar uppställda och övergivna bilar. 

Ingenting reglerar hur många bilar man får ha uppställda på sin egen tomt. Vad gäller 

felparkeringar så är det få som får böter i Kopparberg. I terräng får man aldrig parkera.  

Peter Grönlund om vad PBL, plan och bygglagen säger om ovårdade fastigheter. Miljöbalken 

är den som berörs vid ex nedskräpning av miljöfarliga material (ex bilbatterier mm) . Anmäl 

skräp/sop tippar till BMB som utreder dessa och om ingen ansvarig kan utpekas så lämnas ett 

städuppdrag till BKT, kommunen är den som får finansiera detta. Är skräpet lagt i dikena kan 

det vara trafikverkets ansvar att städa. Just nu finns många ärenden i Mossgruvan-Högfors. 

Pga av ett par vakanta tjänster har man inte hunnit med som man hoppats. Viktigt komma 

mailto:info@bmb.se


ihåg att om man inte anser sig vara nöjd med ett ärendebeslut skall man överklaga, idag har 

inga ärenden överklagats och därmed fått ytterligare prövning. 

  

§ 6 Byalagens rapporter 
Oskar M informerar och inbjuder till Grönuddsdagen söndagen den 22 mars kl. 11.00. 

 

§ 7 Kommunen rapporterar 
Bo W informerar om att Kommunens bokslut visar ett positivt utfall med 21,9 Mkr. 

Centralköket som byggts om invigdes förra veckan och torsdag 26/3 kommer ett öppet hus att 

arrangeras mellan kl 15-18.00. Under detta år komme ren utredning göras om behovet av 

upprustning av Ljusnarshallen. Utredningen görs i nära samverkan med föreningslivet.  Vid 

Åstugan görs fn markprover inför ett beslut om kommande investeringar där. Befolkningen 

ökade under år 2014 med 37 invånare.  

 

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor samt nya frågor till kommunen 
Göran R informerar om att NA drar in sin helgutdelning och att han ser allvarligt på den 

utvecklingen. Mötet delar den synen.  

Erling lämnar synpunkter på förslaget gällande inrättandet av vägfonden. 

En lyktstolpe vid viadukten i Ställberg kördes ned i somras men ingen har gjort något åt den.  

 

§ 9 Rapport från länsbygderådet 
Erling informerar om intet nytt finns att rapportera då man inte haft möten sedan sist. 

Årsmötes planeringar för länsbygderådet pågår och inbjudningar till detta har sänts ut. 

Aktuella frågor i rådet är bredband, krisberedskap,integrationsfrågor,Hållbar framtid. 20/3 är 

en infrastrukturdag i Örebro.   

Även vad gäller fiber så är det fn lugnt nu med tanke på säsongen. I Silverhöjden pågår ett 

arbete för att samla intressenter för ett fiberprojekt, i området kommer telia att lägga ned 

ADSL. Diskussioner om Sundet-Skäret pågår men avståndet kan vara ett problem. Läns IT 

gruppens möte i fredags, 116mkr till länets fiberprojekt. Nya regler from 2015, 

ansökningsmöjligheterna är försenade, 70/30 finasiering (70=offentlig, 30=privata) och den 

privata insatsen skall fortsatt vara 15000kr men man kan ej göra ROT avdrag på detta. Ny 

beräkningsgrund vad gäller fritidsboende så därmed faller Klacken troligen som möjligt 

projekt.   

 

§ 10 Kommunfogdefrågor  

Se ovan, kommunfrågor. 

 

§ 11 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 2014 lästes av ordförande och godkändes.  



b) Ekonomiredovisning, kassör, Carl-Göran är ej närvarande varför punkten lämnas till 

nästkommande möte. 

c) Godkännande av ekonomiredovisningen, lämnas till nästa möte.  

d) Rådet beviljar ändå ansvarsfrihet gällande verksamheten för år 2014. 

e) Medlemsavgifter, rådet beslutar att även kommande år, 2015 skall vara avgiftsfritt för 

föreningarna. 

f) Verksamhetsplanering, föreslagna önskemål om gäster är förnärvarande tämligen 

uttömda och Ewa-Leena uppmanar samtliga att fundera på lämpliga gäster att bjuda in. 

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 Bergslagens 

sparbank.  

 

§ 12 Övrig 

Erling har medelat att han avsäger sig uppdraget som representant i Länsbygderådet.                                                                     

Men har som förslag att vårt kommunbygderåd nominerar Gunnar Fransson i stället.  

Rådet beslutar nominera Gunnar F.  

 

§ 13 Mötesplan 

 Yxsjöberg, 4 maj 2015  

 Kopparbergs hembygdsförening, sept 2015 ( sept 2013 ) 

 Ställberg, nov 2015 (Nov 2013) 

 Dammen , jan 2016 ( jan 2014) 

 Hörken, mar 2016 ( mars 2014) 

 

 

§ 13  Avslutning 

Mötet avslutas och deltagarna tackar för det goda fikat som byalaget bjudit på. 

 

 

 

____________________________ 

Ewa-Leena Johansson, sekr 

 

 

 

 

 

_________________________                           __________________________ 

Bo Wallströmer, mötesordf                                  Malvin Fröyset, justerare 
 


