
PROTOKOLL 
Fört vid möte med Ramsbergs Socialdemokratiska förening i lokalen hos Eriks Livs  
Måndagen den 9 maj 2006. 
 
Närvarande: Mats Lagerman, Inger och Rune Sundblad, Mona Westerlund. 
 
§ 1. Eftersom ordförande Maria Ströman var förhindrad att närvara utsågs Mats Lagerman till 
ordförande för mötet.  
Inte heller sekreteraren var närvarande, varför Mona Westerlund valdes till sekreterare för 
mötet. 
 
§ 2. Mats informerade om mötet ”Bo & Bygdevärkstad” den 7 maj i Församlingsgården. Han 
delade ut en skriven redogörelse för hur man hade arbetat vid mötet. Fjorton personer hade 
infunnit sig. Man hade delats in i tre grupper för att inventera tillgången till fem olika områ-
den: Skola och Barnomsorg, Arbete, Kultur, Fritid, Bostäder. Man hade listat allt som man 
tillsammans kunde komma på som finns i Ramsberg och dess omnejd, vilket resulterade i 3,5 
A4-sida med skolor, arbetsplatser, aktiviteter av olika slag samt förefintliga bostäder.  
Vi, som deltagare i s-föreningens möte, uppmanades att ta hem skrivelsen och fundera vidare 
om vi kunde komma på ännu mera.  
Vi fick även veta att media intresserat sig för Bo & Bygdevärkstadsprojektet och skulle skriva 
om det. Man hade enats om att ha nästa möte redan den 23 maj. Till detta möte är kommun-
styrelsens ordf. Anders Ceder och näringslivschef Åke Ström inbjudna. 
 
§ 2. Ordf. redogjorde för hur Befolkningsprognosen ser ut för Ramsbergs del. Precis som för 
de flesta landsbygdsorter minskar befolkningen. Man har räknat fram att på de senaste fem 
åren har antalet barn i för- och grundskola minskat med 573 st. Detta innebär att det är viktigt 
att försöka hejda den negativa utvecklingen. Idag finns det goda möjligheter att arbeta en del 
hemifrån på distans varför det är fullt möjligt att bo i Ramsberg och ha sitt arbete kvar i t ex 
Stockholm. 
 
§ 3. Mötesdeltagarna hade ”fått i hemläxa” att studera ”Socialdemokraterna i Lindesbergs 
kommun: KOMMUNALT PROGRAM 2007-2010 och ha synpunkter på detta. Mötet enades 
om att man inte kunde finna något som var fel i programmet, alla åtgärder, som upptagits är 
nödvändiga och viktiga. Det enda, som eventuellt skulle kunna ändras är inledningen på skri-
velsen. Kan man hitta en bra inledning, som gör att läsarens intresse väcks så är möjligheterna 
större att flera läser programmet och ser att det är viktiga och bra åtgärder, som planeras. 
Man diskuterade litet omkring hur man skall arbeta inför valet med t ex debatter i radio och 
tv, bokbord, kontakter med allmänheten. 
 
§ 4. Inger Sundblad påpekade att julmarknaden i församlingsgården borde vara under längre 
tid, två timmar är för kort tid och borde utsträckas till fyra timmar istället. Man kunde också 
tänka sig att ha någon underhållning och eftersom det blir väldigt trångt i församlingsgården 
kan man även ha viss försäljning utomhus. Beslutades att ta upp detta vid nästa ”paraplymöte” 
där det lokala föreningslivet arbetar för att utveckla samarbetet. 
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