Minnesanteckningar från möte i PRO-lokalen 2014-03-04 kl.10.00 – 12.00

Närvarande: Anders Härnbro Stefan Carlsson Finspångs kommun.
Per Nilsson och Bert Kindåker Rejmyre Byaråd.

Avsikten med mötet var att diskutera det nuvarande läget angående övernattningsmöjligheter
i Rejmyre samt informera om det projekt vi kallar förfallna fastigheter i Rejmyre.
Vi informerade om att det för närvarande inte finns några övernattningsmöjligheter i Rejmyre.
Den byggnad som tidigare ägdes av Vallonbygden AB och var iordningställt som vandrarhem
har sålts och ägs nu av Vinterklasen AB och är inte längre aktuell som vandrarhem.
Byarådet anser att det är av stort intresse för samhället att det finns ett vandrarhem och gärna
annan typ av övernattningsmöjlighet också, t.ex. uppställningsplats för husvagnar och husbilar
med tillgång till åtminstone el och vatten men gärna även dusch- och tvättmöjligheter.
Med tanke på att Rejmyre är kommunens största turistort och att vandrarhemmet, som nu inte
längre finns, hade 16 sovplatser och god beläggning borde det i dag anses som ganska självklart att något måste göras för att lösa situationen.
Till politikerna framförde vi förslaget att Kastanjegården borde kunna bli den fastighet som
löste problemet. Det finns gott om öppna och lättillgängliga ytor kring byggnaden och den är
i grunden stabil men det ses som ett stort bekymmer att byggnaden inte underhållits de senaste
åren och på grund av detta krävs omfattande reparationer för att återställa den i användbart
skick. Dessutom är fastigheten i dag privatägd och ägaren Arnfinn Röste verkar vara svår att
få kontakt med.
Vi ställde frågan om politikerna ansåg att Byarådet på något sätt kunde agera, till exempel
genom ett medborgarförslag eller liknande, för att det därmed skulle underlätta för politiken
att agera. Svaret blev att det inte behövdes, de kände redan till förhållandet i Rejmyre och hade
nu fått ytterligare information som underlag för att kunna gå vidare.
Vi visade också bilder på några av de byggnader och tomter som är aktuella i projektet förfallna byggnader vi driver i samarbete med kommunen.
Några bilder visade byggnader och tomter som ägs av kommunen och vi framhöll att det var
viktigt att kommunen föregick med gott exempel, tog sitt ansvar och rättade till det som
behövs. Inte minst med tanke på samhällets alla besökare vid Glasbruket, Hantverksbyn,
Skogsröjet och Rejmyre Marknad för att nämna några.
Som avslutning på mötet åkte vi till Kastanjegården för att på plats visa hur det ser ut och
vilka möjligheter som finns att där skapa något bra och som samhället verkligen behöver.

Bert Kindåker

