
                                                          
 
                        Protokoll från medlemsmöte med Rejmyre Byaråd 2015-10-28                     (Nr:10) 
                        Närvarande: 38 mötesdeltagare enligt närvarolista.                          

1. Ordföranden öppnade mötet. 
 
2. De närvarande ansåg att mötet var behörigen utlyst. 
 
3. Mötesprotokollet justeras av Per Nilsson och Lennart Svensson. 
 
4. Som representant för omsorgsföretaget Attendo och verksamhetsansvarig för ett boende för ensam- 
     kommande barn och ungdomar i Rejmyre fick Ulrika Nilsson möjlighet att informera de närvarande  
     vid mötet.   
     Boendet har 19 platser för ungdomar i åldrarna 14-18 år i före detta vandrarhemmet i Rejmyre.   
     Ulrika Nilsson nämnde bl.a. att ungdomarna får undervisning i Finspång och på fritiden deltar de i  
     det lokala föreningslivet i viss utsträckning. Ulrika meddelade också att man kunde kontakta henne  
     om man hade frågor, synpunkter eller förslag kring deras verksamhet i Rejmyre. 
  
5. Per Nilsson informerade om att det fortfarande finns arbete kvar att göra vid Smörj- och Tvätthallen. 
     Att ny brännare till pelletspannan har installerats och att man undersöker om det finns möjlighet att  
     köpa en ny högtryckstvätt med högre kvalité än den nuvarande. 
 
6. Lennart Svensson informerade om Byarådets ekonomiska ställning som för närvarande är; 
     Bank 109,800 kr.  Kassa 29,694 kr. 
 
7.  Bengt-Erik Jacobsson informerade om att allt arbete Byarådet åtagit sig med att dra slang för fiber  
     var klart sedan en månad tillbaka. Alla skåp är installerade och alla slangar är sammankopplade. 
     Den grävning som återstår att göra för fiber kommer utföras av Brorsson AB med början under nästa  
     vecka. I samband därmed kommer också blåsning av fiber i stomnät och till fastigheter ske. 
     När installationen av den tekniska utrustningen i fastigheter kan påbörjas kunde däremot inte lämnas  
     något besked men ambitionen är att alla som tecknat avtal ska vara inkopplade innan årsskiftet. 
 
8.  Per Nilsson informerade om projekt ”Förfallna byggnader” som Byarådet driver i samarbete med  
     Finspångs kommun har gått på sparlåga en tid på grund av att utbyggnaden av fiber har prioriterats. 
 
9.  Under punkten övriga frågor togs ärenden upp som t.ex. igenväxt av sly, punktering av bildäck och  
     annan skadegörelse. Dessa och liknande frågor kanske inte i första hand ska hanteras av Byarådet. 

   10.  Björn Broberg begärde ordet med anledning av att han på eget initiativ gjort en insamling bland de  
          som anslutit sig till fiber i Rejmyre. En penningsumma överlämnades till Bengt-Erik Jacobsson som  
          tack för att han ställt sitt kabel-TV-nät till förfogande för att dra fiber vilket påverkade anslutnings- 
          kostnaden betydligt. Men också för att han lagt ner att stort arbete genom att leda det frivilliga arbetet  
          med dragning av slang för fiber. 

   11.  Då inga fler ärenden fanns att behandla avslutade ordföranden mötet och därefter bjöds på enklare  
          förtäring.  
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