
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala pensionärsrådet  2019-08-26 
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Näset, kommunhuset Lindesberg,  
 kl. 14.00-16.00 
 
Beslutande Irja Gustavsson (S), ordförande 
 Sven-Erik Larsson, socialnämnden 
 Inez Reuterhäll, PRO Ramsberg 
 Kennert Berisson, PRO Storå-Guldsmedshyttan 
 Hans Jansson, PRO Fellingsbro
 Rolf Iversen, PRO Frövi 
 Rune Åkerblom, SPF Lindesberg 
 Bernt Larsson, SPF seniorerna 
 Christina Pettersson, SPF Löa Storå 
 Jerry Elvin, PRO Lindesberg 
 Sven-Olof Svensson, PRO Rockhhammar  
   
Övriga deltagande Erika Johansson, sekreterare 
 Håkan Blaxmo, trafikingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen § 13-14 
 Björn Nettelbladt, planarkitekt Samhällsbyggnad Bergslagen § 15 
 Per-Olof Edstam, SPF seniorerna 
   
Utses att justera Jerry Elvin, PRO Lindesberg 
 
Justeringens Lindesbergs kommunhus, 2019-08-29 
plats och tid  
 
Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragraf  13-18  
  Erika Johansson 
 
 Ordförande …………………………………………...... 
   Irja Gustavsson 
 
                                         
 Justerare ....................................................................…. 
                        Jerry Elvin 
 
 

ANSLAG – BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ  Kommunala pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2019-08-26 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2019-08-29 anslags nedtagande  2019- 
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Kommunkansliet  
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  Erika Johansson 
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ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

 

§ 13/19 Utvärdering av sommaraktiviteter för seniorer 

§ 14/19 Underhåll av gata/park  

§ 15/19 Förbättring av övergången vid järnvägen i Lindesberg 

§ 16/19  LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

§ 17/19  Nedfällning av bommar vid järnväg 

§ 18/19  Övriga frågor 

  
 

_____________ 
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KPR § 13/19    

 

Utvärdering av sommaraktiviteter för seniorer 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. En 
arbetsgrupp för sommaraktiviteter för seniorer 2020 bildas vid 
nästa sammanträde med KPR den 22 oktober 2019. 
  
Ärendebeskrivning 

 

Föreningarna redogör för de aktiviteter för seniorer som 
genomförts under sommaren. Information om sommaraktiviteterna 
har delgetts på flera olika sätt via föreningarna. Bland annat via den 
broschyr som kommunen tagit fram efter föreningarnas förslag. 
Broschyren skickades i maj till föreningarna och lades ut på 
vårdcentraler, kulturcentrum, bibliotek och andra strategiska 
platser. 
 
Aktiviteterna har varit uppskattade och deltagandet har varit bra.  
I återkommande aktiviteter såsom t.ex. boule är deltagarna oftast 
redan aktiva föreningsmedlemmar. Det är svårt att nå ut till nya 
seniorer. Men vid större arrangemang såsom Familjedagen i Frövi 
och utflykter deltar fler som inte redan är aktiva förenings-
medlemmar.  
 
Ordförande Irja Gustavsson tackar alla som varit med och 
engagerat sig i sommarlovsaktiviteterna för det fantastiska arbete 
de utfört och som nått ut till flera hundra personer fastän det 
genomförts för första gången. Till nästa år ska aktiviteter planeras 
in tidigare och en strategi för hur information om aktiviteterna kan 
nå ut till flera tas fram. En arbetsgrupp för sommaraktiviteter för 
seniorer 2020 bildas vid nästa sammanträde med KPR. Den ska 
även planera för sommarkollo.  
 

 

__________ 
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KPR § 14/19    

 

Underhåll av gata/park 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Trafikingenjör Håkan Blaxmo från Samhällsbyggnad Bergslagen 
informerar kring arbetet med underhåll av gator och parker. 
Tekniska hjälpmedel såsom gps-puckar i fordon och 
Samhällsbyggnad Bergslagens app för felanmälan och synpunkter 
har utvecklat arbetet. 
 
Ett antal områden i Lindesbergs tätort tas upp som problematiska, 
bland annat Kristinavägen och grusområdet vid Gröna bron, 
nedanför BRF Sjöbrisen. Angående Kristinavägen föreslår Håkan 
Blaxmo att han, i väntan på att vägen ska göras om, ser till att det 
blir tillåtet att parkera mittemot Frosths konditori. Håkan Blaxmo 
ordnar också så att vägsuggor sätts upp vid Gröna bron. Ur 
säkerhetssypunkt diskuteras även avsaknad av sammanhängande 
gång- och cykelbanor på Kristinavägen samt att utfarten från 
Ålkilsbacken korsar gång- och cykelbana.    

 

__________ 
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KPR § 15/19    

 

Förbättring av övergången vid järnvägen i Lindesberg 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 

 

Trafikingenjör Håkan Blaxmo från Samhällsbyggnad Bergslagen 
informerar om att det är Trafikverket som ansvarar för övergångar 
vid järnvägen. Idag är många plankorsningar inte byggda eller 
godkända för gångtrafik, vilket är ett problem i hela landet. 
Långsiktiga planer på förbättringar finns men det kommer ta tid att 
genomföra åtgärder. Om t.ex. en ny tunnel ska byggas kommer det 
ta 10-15 år innan den står klar.  
 
Diskussioner förs också med Fastigheter i Linde AB (FALAB) och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om förbättringar av övergångarna 
vid järnvägen i Lindesberg. I gångtunneln vid stationen och 
området intill kan t.ex. kameror samt rörelseaktiverad belysning 
sättas upp för att göra det tryggare och eldrivna ramper kan 
installeras. 

 

 

__________ 
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KPR § 16/19    

 

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 

Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 

 

Planarkitekt Björn Nettelbladt från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen informerar om Tillägg till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (TÖP LIS). Projektet 
startades i slutet av 2016 och samråd hölls i våras. Nu pågår 
utställning av förslaget till 18 september 2019 på bland annat 
bibliotek och webb bmb.se/aktuellaplanarbeten. Förslaget omfattar 
utveckling vid 14 vattendrag. Beslut om TÖP LIS kommer att tas i 
kommunfullmäktige.  
 

 

__________ 
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KPR § 17/19    

 

Nedfällning av bommar vid järnväg  
 

Beslut  

 

Informationen läggs till handlingarna.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Bommar vid järnvägskorsningar (plankorsningar) hålls nedfällda  
så kort tid som möjligt. Trafikverket ansvarar för detta. Kontakt tas 
via webb trafikverket.se vid synpunkter och frågor från 
föreningarna.  
 

__________ 
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KPR § 18/19 

Övriga frågor 

• KPR utser Jerry Elvin till ordinarie ledamot i KPR:s 
arbetsutskott, under förutsättning att PRO Lindesberg väljer 
Jerry Elvin till ordinarie ledamot i KPR.

• KPR skickar fråga till Fastigheter i Linde AB (FALAB) om 
tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler.

• PRO Lindesberg anser att städning och ogräsbekämpning 
runt Lindesjön inte fungerar bra. Bland annat växer ogräs 
upp genom bänkar och en del papperskorgar på strand-
promenaden behöver bytas ut så att inte kajorna kommer åt 
soporna i dem. Ordförande Irja Gustavsson tar upp frågan 
med ansvariga.

• PRO Lindesberg frågar om efterlevnad av nya tobakslagen. 
Det ligger mycket cigarettfimpar på marken i centrala 
Lindesberg utanför en del fastigheter. Ordförande Irja 
Gustavsson kontaktar Samhällsbyggnad Bergslagen.

• PRO Rockhammar anser att pengarna till sommarblommor 
borde ha fördelats bättre. Ordförande Irja Gustavsson 
instämmer och informerar om att detta tagits upp till 
diskussion. Nästa år kommer kommunen arbeta annorlunda 
med blomarrangemangen.

• Ordförande Irja Gustavsson delar ut förslag till nytt 
reglemente för KPR till föreningarna för synpunkter till 
nästa sammanträde.

__________ 


