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Bakgrunden 
Tanken på en upprustning av badplatsen Bastfallet i sjön Hunn straxt utanför Rejmyre 

väcktes den rekordvarma sommaren 2018. Byarådets ordförande Per Nilsson blev 

kontaktad av en förälder med ett rullstolsburet barn som påpekade att den 130 meter 

långa gångvägen från parkeringen ner till badet var besvärlig. Framförallt de många 

uppstickande stenarna gjorde det svårt att ta sig fram med rullstol. 

Byarådets styrelse diskuterade frågan vid ett styrelsemöte 2018-08-09 och beslöt i ett 

första skede att undersöka vilka som var kontaktperson hos kommunen, hos Medley 

som ansvarar för skötsel av Bastfallet samt hos markägarna, samfälligheten Linsen och 

Sveaskog AB. 

 

Förberedelser 
Den 28 september 2018 träffades representanter för Byarådet, Leif Andersson, Linsen, 

Jesper Östensson, Sveaskog och Kirsi Aronsson från Finspångs kommun vid Bastfallet.  

Man blev genast överens om vilka förbättringar som borde och kunde göras. Att utöka 

parkeringen, förbättra gångvägen till badet, gallra skogen utmed gångvägen och kring 

badet. En ny och mer handikappvänlig toalett var önskvärd samt en mindre väg ända ner 

till stranden och gärna en grillplats med några bänkbord.  

Markägarna hade inga invändningar, de såg bara positivt på att de föreslagna åtgärderna 

genomfördes.  

 

Byarådet informerade om projekt Bastfallet vid medlemsmötet 2018-11-15 samt vid 

årsmötet 2019-04-15 och vid båda tillfällena har medlemmarna varit positiva. 

 

Projektet tar sin början 

Kirsi Aronsson, kommunens fritidsutvecklare, hade begränsade ekonomiska resurser till 

sitt förfogande men tipsade om att man kunde söka bidrag genom Länsstyrelsen via 

något som kallades LONA. Det visade sig inte möjligt då den typen av bidrag endast var 

avsett för andra slags naturvårdsinsatser.  

 

I ferbruari 2019 deltog Byarådet vid ett seminarium i Norrköpings Rådhus och där kom 

vi i kontakt med representanter från Länsstyrelsen i Östergötland och fick förslag på hur 

vi kunde söka bidrag för att få hjälp med att finansiera en upprustning av Bastfallet. 

 

Marie Kärregård på Länsstyrelsen var den vi skulle kontakta och det visade sig vara rätt 

person. Vi fick goda råd och hjälp med ansökan och den 8 maj 2019 kom beslutet att vi 

fick 143,750 kr ur Landsbygdsprogrammet, Finspångs kommun bidrog med 115,000 kr 

och resten ca 30,000 kr skulle utgöras av egen privat finansiering som det står i beslutet, 

i det här fallet betyder det alltså en kostnad som faller på Byarådet. 

 

Under våren hölls tre möten med kommunen där vi diskuterade några olika praktiska 

lösningar på vad som kunde göras vid Bastfallet och hur kostnaderna skulle fördelas. 

Här blev också Fredrik Franzén till viss del involverad i projektet. 

 

 

 

 



Arbetet startar 

 

I mitten av april gallrades skogen av Leif Andersson, Rejmyre Skogsmaskiner AB, och 

den 27 april var vi 18 personer som hjälptes åt att samla ihop riset i högar.  

 

 

Några dagar senare hjälpte Erik Öhman till att med griplastare samla riset till en hög vid 

parkeringen, därefter forslades det bort för flisning.  

Den 24 maj var personal från Medley vid Bastfallet och lade i de gamla bryggorna.  

Vid samma tid gjöts det fyra betongplattor i formar vid macken, betongplattorna (som 

väger ca 650 kg/styck) ska bli rampen vid stranden som underlättar för rörelsehindrade 

att komma ner till vattnet. 

Anders Rådenstein Gräv AB började samtidigt med de markarbeten som ska göras kring 

Bastfallet och den 14 juni var det mesta av markarbetet färdigt. 



 
 

Efter gallring av skogen på båda sidor av gångvägen gjordes markarbeten. Stenar togs 

bort diken rensades och vägen fick ett nytt lager grus. 

 

 
 

På den tidigare ganska igenväxta kullen hade framförallt barrträd tagits bort. Området 

jämnades till och större stubbar grävdes upp och på den högsta punkten grusades en yta.  

Kommunens del i projektet var att här ordna med en ny grill och ett par bänkbord, de 

levererades den 3:e juli. Vi tror att kullen ut mot sjön med grill och bänkar kommer bli 

en populär plats som uppskattas mycket av Bastfallets besökare. 

 

 

 

 

 

 



Nya bryggor 

Fem nya bryggor, vardera på 2x4 meter, var ett önskemål vi hade men färdiga bryggor i  

den storleken skulle tyvärr kosta ca 12.000 kr styck.  

Vi kom fram till att om vi köpte in materialet och byggde bryggorna själva kunde vi 

minska den totala kostnaden med ca 25.000 kr, vilket var ett enkelt beslut att ta. 

  

 
 

Den 20 maj skruvades ramarna till de fem bryggorna samman i Rejmyre Träemballages 

lokaler. På grund av försenad leverans av flytblock, gångjärn och annat material till nya 

bryggorna från Svenska Flytblock AB blev bryggorna inte klara till skolavslutningen 

som var den planerade tidpunkten vi tänkt oss. 

 

 
  

Den 20:e och 21:a juni blev bryggorna färdiga och den 24:e juni lades de i vid Bastfallet 

och kopplades samman, dagen efter kom betongrampen på plats och bryggorna säkrades 

med vajrar mot stranden. 



 
 

Till sist byttes den nya vägbommen ut mot en ny den 1:a juli och Byarådets praktiska 

arbetsinsats var därmed avslutad. Det som återstår är den adminstarativa delen, att 

redovisa projktet för Jordbruksverket för att få det ekonomiska bidraget utbetalt. 

 

Grillplats och bänkbord 

 

 Det nu iordningställda området på kullen med grill och bänkar blev precis så bra som 

det var tänkt. Här har man fin utsikt över både sjön och badpaltsen. 

 

 

 

 

  

 



Toalett 

Den nya handikappanpassade toaletten blev det desvärre problem kring. En äldre typ av 

toalett fanns vid Bastfallet sedan många år och den skulle bara ersättas med en ny och 

handikappanpassad mulltoa.  

I ett mail daterat 2019-01-22 blir Byarådet informerade om att en ny toalett eventuellt 

behöver bygglov. Vi för informationen vidare till Kirsi Aronsson som i så fall var den 

som ska ansöka om bygglov vilket hon också gjorde men fick avslag.  

Bygg- och miljöavdelningen kunde inte godkänna ansökan, anledningen var att man 

först behövde få en ansöka om undantag från strandskyddet. 

Den 13/8, efter ett halvår, beslutade Bygg- och miljönämnden att bevilja undantag från 

strandskyddet för uppförandet av en torrtoalett på fastigheten Rejmyre 2:116. 

Beslutet, angående strandskyddet är ett 12 sidor långt dokument som finns att läsa här. 

Nu hoppades man att bygget av toaletten skulle komma igång, men så enkelt var det 

inte. Ansökan om bygglov ansåg handläggaren inte var komplett, toalettens innermått 

hade angetts på ritningen och det är en s.k. boyta, det ska vara yttermått som är byggyta. 

Dessutom behövdes ansökan lämnas ut på remiss till ”grannarna” för att höra deras 

synpunkter. 

Till slut blev dock ansökan om bygglov godkänd och beslutad 2019-12-04 dokumentet 

finns att läsa här. 

Toaletten blev till slut monterad och kom på plats 2020-02-10. 

http://www.rejmyrebyarad.se/dokument/kommunen/BMN-2019-728.pdf


 

 

 
 

Utan ekonomiskt stöd från Jordbruksverket och Finspångs kommun hade upprustningen 

av badplatsen och området kring Bastfallet knappast varit möjligt. 

Men framförallt uppskattar vi den arbetsinsats som frivilliga krafter bidrog med när vår 

badplats fick en välbehövlig upprustning. 

 

 

 

 

 

  
 

FINSPÅNG 

 

 
                     

Vi är mycket tacksamma för all den hjälp, stöd och uppskattning vi fick under tiden vi 

genomförde projekt Bastfallet. 

 

Rejmyre Byaråd 

Styrelsen 

 


