Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 14 maj i Finnfall
Närvarande:
Ställdalens byalag
Kjell Hansson, Bengt Andersson
Hörkens bygdegårdsförening
Oskar Martinsson, Pelle Hedborg
Högfors Mossgruvans byalag
Malvi Fröyset, Stig Fjelling
Ställbergs byalag
Gunilla Eliasson,Bengt Papmehl-Dufay
Dammens byalag
Ingen
Kopparbergs hembygdsf.
Hans Larsson, Annika Granberg-Knauss
Yxsjöbergs byalag
Bengt-Olov Karlsson, Benny Lejonqvist
Finnfalls byalag
Rainer von Groote
Kommunens representant
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer
Gäster: Kristina Grape, Klara arkitektbyrå Anders Andersson, Ljusnarsbergs kommun, Arno
Wilting turismföreningen DiscoverKopparberg
§ 1. Öppnande Rainer öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.
§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Malvin till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäster: Kristina Grape inleder med information om kommunens process med att
ta fram LIS plan (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge). I processen finns tillfällen för
allmänheten att delta och lämna yttranden. Tidsplanenen är att fullmäktige kan anta en plan
augusti-sept 2019. Kristina delar ut kartor och mötet enas om att de som har synpunkter
inkommer med dessa till anders.andersson@ljusnarsberg.se eller Ewa-Leena senast 15 juni.
Anders Andersson, kommunens beredskapssamordnare informerar om det förändrade arbetet
på nationell, regional och lokal nivå genom att man förändrat riskbilden. Kommunen har ett
avtal med FRG (frivilliga resurs gruppen) och kan få stöd vid behov. Fn uppdateras
risk&sårbarhetsanalyserna där samhällsrisker ska identifieras. 28/5 - 1/6 är det nationella
krisberedskapsveckan. Anders rekommenderar MSB:s hemsida.
Arno har skickat följande information: Bara en snabb översikt över turismföreningens
nuvarande mål. Våra ansträngningar är huvudsakligen inriktade på att skapa arbetstillfällen i
samhället. Vi vill göra detta genom att utveckla paket och marknadsföra dem via digitala
medier. Dessa paket består huvudsakligen av guidade turer och verkstadsupplevelser med ett
hållbarhetstema. Tänk grönsaksodling, get osttillverkning, bär / svampplockning,
tvåltillverkning, lärande om flora och fauna i Sverige, skogsvandra, fiske, paddling etc.
Utöver detta vill vi bygga en e-handelsbutik där vi kan sälja lokala produkter. Detta kan bidra
till den totala marknadsföringen av området. Framtida planer omfattar innovation i boende,
transportinfrastruktur och skapande av nya tjänster (t.ex. uthyrning och rekreation). Om någon
har idéer eller förslag till turismutveckling eller något annat relaterat kan de skicka ett mail till
discoverkopparberg@gmail.com eller ringa mig på 076 126 68 69. Senare på året går jag runt
kommunen och besöker alla individuellt också!

§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär Hembygdsföreningen rapporterar att man håller
stämpeldagen 13/7. Från Högfors informeras om den inplanerade spelmansstämman 17/6.
Hörken kommer anordna simskola med start v 28. Yxsjöberg informerar om och varnar för
individer som begår inbrott.
§ 7 Kommunen rapporterar Vad gäller detaljplanearbete för gamla delen vid
Garhytteskolan kommer den att antas denna vecka. Upprustning av Ljusnarhallen har
påbörjats. Kommunen behöver nu anpassa verksamheterna då antalet flyktingar/ersättningar
är mycket mindre än tidigare år, fn finns 253 asylsökande. Första kvartalet var
befolkningsökningen +-0. Lekparken i Högfors finns anmärkningar, troligen måste vi lösa
markägandet, protkollet på besiktningen sänds till Högfors byalag. Avfallsdumpingen i
Högfors kommer tas bort.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor
Inga nya frågor har lämnats. Sandupptagningen efterlyses i flera byar. Mossgruvan behöver
asfaltsytor återställas efter grävjobb. Hörken efterlyser hyvling av ett antal vägar.
Synpunkterna överlämnas till SBB. Inget möte med TV är inplanerat ännu.
9 a) Rapport från Länsbygderådet - inget nytt
b) Rapport Fiber Telia har erhållit 16,5 mkr i bidrag för att utveckla tillgången till fiber i vår
kommun. Nu behöver bara fler anmäla sitt intresse.
§ 10 Nästa möte – Högfors 10 september kl 18.00
§ 11 Övriga frågor - Inga övriga frågor fanns. Ewa-Leena påminner om att anmäla in nya
ledamöter i rådet om byalagen tillsätter nya representanter. Felskyltning av hastigheterna i
Kopparberg påtalas - sänds till SBBs trafikingenjör.
§ 12 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________
Rainer von Groote, mötesordf

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

_________________________________
Malvin Fröyset, justerare

