Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 4 maj 2015 på Tingshuset,
Kopparberg
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Bastkärns byalag
Kommunens representant
Gäster

Ewa-Leena Johansson
Oskar Martinsson, Christin Thornestedt
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Hans Hedborg
Gunnar Fransson, Göran Ribby
Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson
Erling Norin, Carl-Göran Gustavsson
Märta Dahlberg,Ingegerd Pincin mfl
Marja Tononen, Raymond Fäldtström
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer
Inga

§ 1 Öppnande
Mötesordförande, Bo Wallströmer öppnar mötet och hälsar välkomna.
§ 2 Justerare
Gunnar Fransson 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
Till dagens möte finns ingen gäst inbjuden. Rådet har avverkat samtliga gäster som det fanns
önskemål om. Mötet diskuterar förslag på kommande mötesgäster. Förslag lämnas såsom,
representanter från Region Örebro län, brandkåren, polisen, info om vägföreningar mm.
§ 6 Byalagens rapporter
Yxsjöberg informerar om sina åtgärder på lokalen och frågar om kommunen har bidrag för
sådana ändamål, vilket kommunen ej har. Driftsbidrag finns dock. Hörken informerar att man
inom kort startar upp grävning för fiber i byn, ca 45 intressenter anmälda idag.
§ 7 kommunen rapporterar
Bo informerar om information man fått från polisen gällande deras nya organisation.
Upphandling av åtgärder gällande våra kulturbyggnader. Imorgon hålls en framtidsdag på
Klacken, en fortsättning på det tidigare startade arbetet..
Ewa-Leena rapporterar om statistik från MSB, Myndigheten för Samhälls Beredskap, som
berör brand, olyckor mm. Rådet diskuterar problematiken landsbygden - staden och
konstaterar att frågan är komplicerad.

§ 8 Uppföljning av tidigare frågor
Leader Bergslagen har fått avslag på ny period. Samtal pågår på flera nivåer men svårt idag
att säga något konkret om man kan få till en ändring..
Ekonomiuppföljningar som kvarstår från årsmötet hänskjuts till nästa möte.
§ 9 Rapport från Länsbygderådet och Fiberprojekt
A) Årsmötet har hållits och ny ledamot i rådet är Gunnar Fransson som ännu inte varit på
något möte så därav uteblir den rapporten denna gång.
B) Erling rapporterar om Fiber
Ställberg pågår och beräknas vara klart under maj, totalt 33 har anslutit sig. Några
ytterligare har tillkommit på slutet. I Hörken pågår slutplaneringen, i budgeten finns
för 43 anslutningar men det finns fler intressenter anmälda.
Vad gäller Högfors-Mossgruvan så blir det förhoppningsvis ett omtag med
Fibergruppen ist. I Yxsjöberg är intresset för fiber svagt. Vidare kommer man titta på
Klacken, Silverhöjden-Bastkärn.
§ 10 Kommunfogdefrågor
BKT, Bergslagens Kommunal Teknik har startat upp ett service center där man anmäler in
avvikelser inom deras område sedan överlämnas frågan till berörd avdelning. Numret till
centret är : 0587-55 00 40 Och mailadress: servicecenter@bergslagens-kt.se
§ 11 Nästa möte, förslag fastställa ny mötesplan
Kopparbergs hembygdsförening, 14 sept 2015, kl. 18.00 Tingshuset Kopparberg.
§ 12Avslutning
Mötet avslutas och ledamöterna tackar för de goda smörgåsarna som Yxsjöbergs byalag bjudit
på under mötets gång .

Justeras:

____________________________

Bo Wallströmer, mötesordf

___________________________________
Gunnar Fransson, justerare

____________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

