Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 15 maj i Yxsjöberg
Närvarande:
Ställdalens byalag
Hörkens bygdegårdsförening
Högfors Mossgruvans byalag
Ställbergs byalag
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Stockbacken-Gruvberget
Yxsjöbergs byalag
Lejonqvist
Finnfalls byalag
Bastkärns byalag
Kommunens representant

Bengt Andersson, Kjell Hansson
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Gunnar Fransson
Hans Larsson
Kenneth Andersson,Bengt-Olov Karlsson, Benny

Rainer von Groote, Marja Thonen
Vilande
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer

§ 1. Öppnande

Bengt-Olof öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sten-Ove till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst - Ingen men Catarina Westman, Hjärt & Lungföreningen har erbjudit sig
att närvara på KBR nästkommande möte och informera om hjärtstartare.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Yxsjöberg berättar om sin lokal och verksamhet
som bedrivs. Högfors planerar för öppnandet av Bruksmuseet. Ställdalen firat valborg och gör
det åter på Blåsåsen. Hembygdsföreningen kommer ha museerna i Kopparberg öppna i
sommar.
§ 7 Kommunen rapporterar Fullmäktige godkänt att kommunen ansöker om medlemskap i
Nerikes brandkår. 1/4 hade vi 395 asylsökande i kommunen. Avtal har slutits med
Civilförsvarsförbundet, de besökte tidigare rådet och berättade om sin verksamhet med
frivilliggrupper. Kopparstigen renoverad och återinvigs på Våryran i Kopparberg den 27/5. En
eventgrupp har bildats i kommunen som ska säkerställa de årligt återkommande eventen som
sker i kommunens regi. Köpmannaföreningen håller på att omvandlas till en förening som ska
kunna ta han dom ett antal arrangemang i kommunen. 1 juni invigs nya Åstugan i Ställdalen.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor Kommunen har inte ännu haft något
möte med Trafikverket för att lämna synpunkterna om hastigheten på v 233. Yxsjöberg vill få
fastighetsuppgifterna över utpekade hus sända en gång till. Önskemål finns om fd BKTs
deltagande i rådet då många vägfrågor finns, sekr inbjuder dem till nästkommnade möte.

§ 9 a) Rapport från Länsbygderådet Länsbygderådet har haft årsmöte och beslutat att en
plats lämnas vakant om någon från vår kommun skulle vilja delta.
b) Rapport Fiber – IP only gör en förstudie i de norra delarna av kommunen men ännu inget
resultat lämnat till kommunen. Möte är inplanerat i slutet på maj.
§ 10 Nästa möte Kopparbergs Hembygdsförening i Tingshuset 21 augusti kl 18.00
§ 11 Övriga frågor – Kassören har uppmärksammats av banken att föreningen eventuellt inte
har något giltigt organisationsnummer. Sekr ges i uppdrag att undersöka detta.
§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________

_________________________________

Bent-Olof Karlsson, mötesordf

Sten-Ove Karlsson, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

