
                                                      

  

 

Minnesanteckningar från möte 2018-01-19 angående önskemål om att anlägga en mini-

golfbana på mark som Byarådet arrenderar bakom macken i Rejmyre. 

Tid: 13.00 - Plats: Macken. 

 

Närvarande: Per Nilsson, Lennart Svensson och Bert Kindåker – Rejmyre Byaråd. 

                     Fredrik Björkman och Fredrik Franzén – Finspångs kommun. 

                     Johannes Jabro – kioskinnehavare. 

 
 

Byarådets ordförande Per Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  

Per Nilsson informerade, genom att visa tillgängliga kartor, om var tomtgränserna går 

angående den mark Byarådet arrenderar av kommunen genom FFIA, samt vilka bygg-

nader som finns på den marken. 

Per Nilsson förklarade också att Byarådet är ganska missnöjda med hur kiosken och 

området kring den skötts den senaste tiden samt att något arrende aldrig betalats. 

Ingen av mötesdeltagarna hade någon invändning mot den informationen. 

 

Johannes Jabro informerade om att han är ensam ägare till kiosken och att han har haft 

svårt att få kiosken lönsam. 

Johannes Jabro har en önskan om att anlägga en minigolfbana i anslutning till kiosken och 

tror att det skulle kunna ge kiosken en bättre ekonomi på sikt.  

Kostnaden för att anlägga en minigolfbana beräknade Johannes Jabro till ca 200,000 kr. 

Men för att kunna genomföra detta krävs, förutom de tillstånd som är nödvändiga, en 

överenskommelse med Byarådet om att få tillgång till marken bakom macken. 

Johannes Jabro undrade också om kommunen kunde hjälpa till att genomföra hans idé. 

 

Kommunens representanter, Fredrik Björkman och Fredrik Franzén, framförde att kommunen 

naturligtvis välkomnar alla initiativ som kan gynna besöksnäringen och innevånarna i Rejmyre. 
Men förklarade samtidigt att kommunen inte ekonomiskt kan stötta anläggningen av en 

minigolfbana som ska drivas i privat regi. 

 

Per Nilsson undrade om inte en lösning kunde vara att starta ett EU-projekt där man 

ansökte om bidrag för att anlägga en minigolfbana som kiosken sedan kunde arrendera 

genom ett flerårigt avtal. Per Nilsson redogjorde också mer i detalj för hur det i så fall bör 

gå till och vilka parter som måste ingå för att det ska godkännas som ett EU-projekt. 

 

Johannes Jabro förklarade då tydligt att en sådan lösning var han inte intresserad av. 

 

Bert Kindåker framhöll att man bör beakta att Vägföreningen, som nu hyr lokaler vid 

macken, förmodligen också behöver ha tillgång till mark för maskiner och som upplag.  

 

Lennart Svensson föreslog att Johannes Jabro lämnar en motion till Byarådet om att få 

anlägga en minigolfbana och att denna motion behandlas vid kommande årsmöte. 

 

Mötet avslutades utan att man kom överens om att träffas på nytt. 
 

Bert Kindåker 


