Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 13/5-2019 i Ställberg
Närvarande:
Ställdalens byalag
Kjell Hansson
Hörkens bygdegårdsförening
Oskar Martinsson
Högfors Mossgruvans byalag
Stig Fjelling
Ställbergs byalag
Gunilla EliassonBengt Papmehl-Dufay
Dammens byalag
Ingen
Kopparbergs hembygdsf.
Hans Larsson, Annika Granberg-Knauss
Yxsjöbergs byalag
Kenneth Andersson, Kjell Persson
Finnfalls byalag
Raymond Fältström
Kommunens representant
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer
Kvällens gäst: Staffan Jacksson, Civilförsvarsförbundet Bergslagen
§ 1. Öppnande

Bengt öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunilla till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäst – Staffan Jacksson, informerar om Civilförsvarsförbundet Bergslagen och
FRG, kommunens extra insatsstyrka vid stora samhällsstörningar. I bilagan till protokollet
återfinns mer information.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär
* Ställdalen, ställde in valborgsbrasan, städat i byn samt tillsett att nio stycken
avfallsdumpningar körts bort med hjälp av servicegruppen. * Hembygdsföreningen, planerar
för öppna museerna efter midsommar. * Högfors, öppnar upp Magasinet i sommar med
museum och loppis, ev spelmansstämma. *Ställberg, ställde in brasan,blev ett trevligt
knytkalas ist, haft årsmöte och ff är ordf-posten vakant, ev sommarauktion. * Hörekn, ställd
ein brasan, har gökotta på lördag kl 07.00
§ 7 Kommunen rapporterar
Bo rapporterar att extra medel avsatts för vägunderhåll i år, arbetet med reservvatten vid
Sundet i Kopparberg fortskrider, EU-val den 26/5, förtidsröstningen pågår, Posom gruppen
har återstartats, Landshövdinge besök förra veckan där vi påtalade vikten av statens närvaro i
kommunen.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor
BW påminner om rutiner för åtgärder med dumpat avfall till servicegruppen. I de fall
byalagen är behjälpliga att samla ihop avfallet erhåller byalagen 1000kr. Byalagen skall
kontakta servicegruppen Thomas Carlsson 070-3119429 och bestämma dag/tid.

9 a) Rapport från Länsbygderådet - inget nytt nyhetsbrev ännu.
b) Rapport Fiber – fn finns inget att rapportera. Länsstyrelsen lovat att möten med Telia ska
hållas för att säkerställa att man beslutar om hur man ska göra med medlen man sökt och fått.
§ 10 Nästa möte – Tingshuset Kopparberg 30 september kl 18.00
§ Övriga frågor
Byalagen kan köpa sommarblommor för max 500 kronor per byalag och lämna in kvittot till
Bosse så ersätter kommunen för utlägget.
Mötet diskuterar brister vid återställningen efter grävningar där vägar berörts.
Sandupptagningen efterlyses, Elj skickar meddelande till SBB:
§ 12 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.

Justeras
_________________________________

_________________________________

Bengt Papmehl-Dufay, mötesordf

Gunilla Eliasson, justerare

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

