
Två aktuella frågeställningar i Ljusnarsberg.
Nya Moderaterna i Ljusnarsberg är ett parti som arbetar för en utveckling av bygden. Vi vill 
förbättra skola och omsorg, vi vill värna om det fria företagandet. Utan dessa tre 
beståndsdelar blir vår framtid mycket svår att hantera. Samtidigt som vi vill anpassa vår 
kommun för nya tider och krav är det viktigt att värna om vår historia. Den ger oss stolthet 
och gemensam känsla för hembygden. Den berättar om våra förfäders slit i skogar och gruvor. 
Om man inte vet varifrån man kommer - spelar det ingen roll vart man går.
 Återigen skall vi rösta om namnbyte i Ljusnarsberg. Detta trots att vi för ett antal år sedan 
hade en påtvingad folkomröstning som gav ett entydigt svar. Någon bärande anledning till en 
ny omröstning finns inte.  
Ljusnarsberg är ett sedan århundraden ett vedertaget namn för vår hembygd. Ljusnarsberg var 
en självständig kommun långt innan Kopparberg införlivades i kommunen. I Ljusnarsberg 
finns i dag ett antal samhällen, däribland Kopparberg. Att påstå att vi måste byta namn därför 
att Kopparberg är mer känt än Ljusnarsberg är inget argument. Företagens kunder vill veta på 
vilken ort företaget är beläget, det har underordnad betydelse i vilken kommun det är. Är 
företaget beläget i Kopparberg så anger man det. Är det belaget i ett annat samhälle, anger 
man det. Fullt normalt och inget konstigt med det. 
Varför slänga ut medborgarnas pengar och sprida otrivsel i kommunen i onödan?
Nu över till ett annat onödigt irritationsmoment. 
Likt ”gubben i lådan” har med jämna mellanrum frågan om försäljning av Bergslagsvallen i 
Ställdalen poppat upp i kommunledningen (S). Frågan är känslig och man har tassat som en 
katt kring het gröt utan att tala i klartext. Just nu heter den ”Alternativa driftformer av 
Bergaslagsvallen”!? 
Bergslagsvallen har funnits sedan 1930-talet. Den har byggts av ”Ställdalsborna” med 
frivilliga krafter, och med stöd av den dåvarande ”s.k.” pappersfabriken”. I kombination med 
badplatsen och elljusspår är anläggningen oslagbar. Det är utan tvivel Ljusnarsbergs vackraste 
idrottsanläggning. Enl. den information jag fått har Ställdalens Allmänna Idrottsklubb inga 
planer på nedläggning av verksamheten. Istället för avyttring till privata risktagare borde 
kommunen verka för utveckling av en av våra bästa tillgångar.
Med vilken rätt tycker då ”några” att de har mandat att tala om försäljning av Ställdalens och 
kommuninnevånarnas allmänna egendom? Det vore klädsamt av de styrande att så här före 
valet redovisa vilka långsiktiga planer som finns för Bergslagsvallen. 
Är försäljning borta från dagordningen för gott, eller finns det risk att det tas upp igen?
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