Minnesanteckningar från sedvanligt möte med Anders Härnbro och Claes Jonasson
samt utvecklingsgrupper inom Finspångs kommun 2014-04-29.
Per Nilsson och Bert Kindåker representerade Rejmyre Byaråd.
Claes Jonasson informerade först kort om mässan ”Finns i Finspång” som kommer att hållas
den 6 september 2014 i Aluceum samt om strandskyddsbestämmelserna.
Charlotte Rydström, Hela Sverige ska leva och Sira Jokinen Lisse informerade om LEA
(Lokalekonomisk analys). Man kan utan kostnad få ett lokalt begränsat statistikpaket från
SCB som hjälp för att göra en lokalekonomisk analys som sedan kan ligga till grund för att
konkretisera någon idé om att skapa sysselsättning ur ett jämställdhetsperspektiv.
Efter genomförd analys får man 5000 kr, går man vidare hela vägen med projektet får man
ytterligare 10000 kr alltså tillsammans 15000 kr. Intresseanmälan måste göras under 2014.
Claes Jonasson informerade om Östgötadagarna den 6-7 september där årets tema är mat.
Därefter informerade Claes om nya Landsbygdsprogrammet och om Östgötatinget i Tjällmo.
Därefter gjordes en guidad tur, under ledning av byggkonsulten Bengt Sundén, i den nya
gymnasiebyggnaden Bildningen vid stationsområdet i Finspång.
Samtidigt som de närvarande bjöds på landgång och dryck diskuterades vilket Leaderområde
Finspång ska tillhöra. Gränslandet, som Finspångs kommun tidigare var anslutet till, finns
inte längre och nu kan Finspång välja på att tillhöra Folkungalandet i Östergötland eller söka
sig mot Örebro, Kumla och Hallsberg.
Båda alternativens för och nackdelar diskuterades men de flesta ansåg nog att det troligen
kunde vara fler fördelar med att tillhöra Örebro, Kumla och Hallsberg.
Anders Härnbro informerade om att man, för att få ytterligare redundans, planerar bygga
fiber från Brenäs utmed södra delen av sjön Tisnaren via Hävla, Skedevi, Byle för att ansluta
till Vingåker.
Alla närvarande utvecklingsgrupper; Ljusfallshammar, Rejmyre Byaråd, Lämmetorp,
Sonstorp och Norra Skedevi-Byle fick sedan möjlighet att berätta om de projekt och den
verksamhet som för närvarande var aktuella i respektive område.
Rejmyre Byaråd nämnde bl.a. förfallna byggnader och att Rejmyre nu saknar ett vandrarhem
som angelägna projekt samt att en utbyggnad av ett lokalt fibernät förhoppningsvis ska bli
klart under året.
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