
Protokoll fört vid möte med 
Ramsbergs Soc.dem Förening 
vid Eriks Livs den 1 okt 2007 
 

Närvarande: Maria Ströman, Maj-Britt Jansson, Birgitta Asp Ericsson, Birgit 
Fantenberg, Mona Westerlund.   

§ 1. Välkomna 
Ordf Maria Ströman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2.  Rapporter: 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. Mona visade upp mallen 
till möteskallelser som nu finns att hämta på hemsidan för utdelning till de 
medlemmar som inte visar sig så ofta. För anslag utomhus kan vi vidtala 
församlingen om hjälp med inplastning, vilket troligen kan kvittas mot de 
färgutskrifter Maria gör hemma till gudstjänsterna.  
 
Nedläggningen av biblioteket: Maj-Britt rapporterade om namninsamlingen som 
hon och Birgitta tog initiativ att starta för att stoppa nedläggning av biblioteket i 
Ramsberg. Man hade fått 233 namnunderskrifter, som överlämnades till Kultur- 
och Fritidsnämnden. Man vädjade till nämnden att få ha biblioteket kvar men 
fick veta att man enhälligt beslutat om att det skulle bort. Maj-Britt fick dock 
möjlighet vid ett senare möte att reservera sig i samband med ett följdbeslut om 
utökad budgetram. Hon berättade att det är endast på Ramsberg man sparar i 
årets besparingsplan. Om det inte blir någon ändring kommer biblioteket att 
stängas troligen i december. Mötesdeltagarna diskuterade vilka åtgärder, som 
skulle kunna vidtagas. Bland annat funderade man om det är möjligt att lämna 
medborgarförslag till fullmäktige. Maria fick i uppdrag att kolla detta.  
Birgitta visste att bokbussen redan körde till skolan trots att biblioteket fanns 
kvar, en onödig utgift.  
Konstaterades att det faktiskt är Socialdemokraterna som la förslaget om 
nedläggningen.   
 
Försäljning av Ölsjöbadet: Det går rykten om att försäljning av badet hade 
diskuterats med en lokal spekulant utan att de som med ideellt arbete ansvarat 
för allt arbete med skötseln av badet i ca 15 års tid hade underrättats. Man hade 
dock beslutat att inte sälja det. De familjer som har hand om badet har i stort sett 
varit helt oberoende av kommunen, de har endast erhållit en del material för 
underhåll samt fått hjälp av skolungdomar med kioskförsäljningen. I övrigt har 
de stått för alla kostnader själva. 
 
Skolmötet: Ett offentligt möte har hållits i skolan där man bl a diskuterat hotet 
om nedläggning av skolan. Det var cirka 50 deltagare i mötet, som hade 
initierats av några föräldrar. Maria deltog som representant för s-föreningen. 
Man hade även diskuterat vissa andra aktuella frågor, bl a biblioteket och man 
hade bildat arbetsgrupper som skulle ta itu med frågorna. Biblioteket hade 
endast haft en person, Jennifer, som visat intresse.  
 
Skolmötet hade varit ganska ostrukturerat eftersom man inte planerat i förväg 
eller hade någon organisation som stod bakom. Man hade funderingar att ta över 
föreningen ”Liv i Ramsberg”, endast ändra namn på denna. Man hade också 



förslag att göra en ordentlig kartläggning över vad som finns i Ramsberg när det 
gäller t ex arbete, bostäder m m. Maria hade informerat om att en sådan 
kartläggning helt nyligen gjorts av Provbo-projektet där många föreningar och 
privatpersoner i Ramsberg ingått. Allt finns redovisat på projektets hemsida, 
som hela tiden hålls uppdaterad. Maria tyckte inte att hennes information rönte 
något egentligt intresse från mötesdeltagarna. 

 
Ett år med borgarna, materialet för partiets rådslag, hanns inte med utan mötet 
beslutade att skjuta detta till nästa möte den 5 november. 
 
Äldreomsorgens Utvecklingsråd: Maj-Britt meddelade att hon var vidtalad att 
representera anhöriga. Hon har berättat på utvecklingsrådet hur det är att vara 
anhörig till demens- och Alzheimerpatienter. 
 
Kassören meddelade att frågan om föreningens bankkonto fortfarande är olöst. 
Hon har besökt Svenska Handelsbanken men inte fått någon hjälp där. 

 
§ 3.  Beslut att protestera mot nedläggning av Biblioteket. 

Mötet beslutade att försöka arbeta fram en protest, t ex en skrivelse till 
kommunstyrelsen. I detta arbete skall man tillfråga Jennifer, som visat intresse 
för biblioteket, om hon ville samarbeta med s-föreningen i denna fråga. En 
åtgärd kan vara att trycka upp vykort adresserade till Kultur- och 
Fritidsnämnden och dela ut dessa till boende i Ramsberg för att skickas.
  

 
§ 4.  Avslutning 
 Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Dag som ovan: 
 
 
 
 
Mona Westerlund 
Sekreterare      
   Maria Ströman 
   Ordförande 
 
 


