Protokoll från medlemsmöte med Rejmyre Byaråd 2013-10-29 Lokal: Lill-Annas café
1. Ordföranden öppnade mötet och bad de närvarande att anteckna sig på en närvarolista, 30 namn
antecknades på närvarolistan.
2. Till att justera mötesprotokollet valdes Rolf Kindblom och Inge Ekblad.
3. Förfallna byggnader
Per Nilsson rapporterade att den så kallade ”Folkes bod” nu är rödfärgad, dörrarna svartmålade
och taket har nya svartmålade vindskivor.
Lars Petersson rapporterade att byggnaden Kastanjegården är i ett miserabelt skick. Lars Petersson
har kontaktat ägaren Arnfinn Röste angående detta men får ingen respons. Per Nilsson meddelade
att byarådet har fört samtal med Finspångs kommun angående Kastanjegårdens framtid.
Beträffade övriga förfallna byggnader har några åtgärder gjorts på vissa håll, bland byggnader som
ännu inte har åtgärdats nämndes t.ex. Skansen.
Per Nilsson framförde att Byarådet kommer kontakta Jan-Erik Heintze, Finspångs kommun för att
få till stånd ett nytt möte angående förfallna byggnader i Rejmyre.
4. Rinken vid skolan
Per Nilsson rapporterade att rinken vid skolan nu är renoverad och målad ut- och invändigt.
5. Nosa på landet
Per Nilsson rapporterade från en träff den 1 oktober i Norrköping då Byarådets medlemmar var
bjudna till en sammankomst, 19 personer från Rejmyre deltog. Vid en träff den 5 oktober då en
tävling med matrecept från olika kulturer avgjordes deltog Per Nilsson och Sonja Ljung.
6. Ekonomi
Byarådets ekonomiska ställning redovisades, 71,107 kr finns disponibla för närvarande. Några, ej
förfallna fakturor, på mindre belopp finns och Byarådet ska fakturera Finspångs kommun 8000 kr
för övertäckningen av graffitimålningen på smörj- och tvätthallen.
7. Välkommen till Rejmyre
Per Nilsson rapporterade att Byarådet tagit initiativet till att presentera alla ideella föreningar i
Rejmyre i ett välkomstbrev. Avsikten är att alla nyinflyttade i Rejmyre ska få ett ”välkomstpaket”
som innehåller välkomstbrevet och några broschyrer från kommunen. Alla hyresvärdar har
kontaktats och är positiva till att medverka och dela ut välkomstbrevet till sina nya hyresgäster.
8. Väg 1173 - Vistingevägen
Bert Kindåker rapporterade att Transportverket uppgett att den förjustering som utfördes under
sommaren kommer att följas upp med en toppbeläggning under 2014.
9. Vattenfrågan - Provtagning
Per Nilsson och Bert Kindåker rapporterade att ett dialogmöte hållits 2013-06-18 med VD och
verksamhetsansvarig för vattenproduktion på Finspångs Tekniska Verk.
Nytt styrsystem i vattenverket installeras detta år – kostnad ca 900 000 kr. En anläggning för
UV-ljus upphandlas i år eller i januari – kostnad ca 700 000. På ledningsnätet kommer också en
del underhållsarbete att ske.

10. Bredbandsutbyggnaden
Bert Kindåker rapporterade att föreningen RUEF är etablerad och har en styrelse men fick genast
problem då Länsstyrelsen meddelade att Rejmyre är för stor som ort för att bidrag ska kunna utgå
då, enligt Länsstyrelsen, gränsen går vid 200 hushåll. Men enligt ett strategidokument gällande till
2013 på Länsstyrelsens hemsida definieras landsbygd enligt Glesbygdsverkets begrepp till 3000
innevånare.
För att försöka hitta en annan lösning för bredbandsutbyggnad i Rejmyre kommer representanter
för RUEF träffa kommunens It-bolag Finet den 4 november.
11. Politikerpanel
Frågan ställdes om det finns intresse för att bjuda in representanter från alla politiska partier till en
paneldiskussion för att få svar på angelägna frågor som främst berör Rejmyre med omnejd.
Svaret var ja och det ansågs lämpligt att välja ett datum i maj månad 2014.
12. Övriga frågor
Per Nilsson rapporterade att Byarådet är remissinstans i frågor som berör samhället och

2013-05-31lämnade Byarådet remissvar angående Finspångs kommuns avfallsplan där
synpunkter lämnades på återvinning, dricksvatten, avloppsrening och soptömning.
Per Nilsson upplyste om att det förs diskussioner om att försöka skapa aktivitet i och kring
Kastanjegården. Vid dessa diskussionen finns idéer om bland annat campingplats, lekpark och
bed & breakfast med mera.
Kikki Petersson berättade att om det finns intresse av att försöka få en inspelning av Antikrundan
förlagt till Rejmyre kunde hon förmedla kontakt angående detta.
13. Avslutning
Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden Per Nilsson mötet och
därefter bjöds på förtäring i form av kaffe alternativt te samt smörgås.
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