
                                                          
 
                        Protokoll från medlemsmöte med Rejmyre Byaråd 2016-11-08                     (Nr:10) 
                        Närvarande: 45 mötesdeltagare enligt närvarolista.                          

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade särskilt Anders Härnbro, Inge Jacobsson och Christer  
     Lundström välkomna. 
 
2. De närvarande ansåg att mötet var behörigen utlyst. 
 
3. Närvarolista upprättades. 
 
4. Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
5. Per Nilsson informerade om att Projekt Skansen nu fått godkänt från Jordbruksverket. 
     Angående belysning utmed gångvägen som korsar pulkabacken finns det olika uppfattning mellan  
     Byarådet och Finspångs Tekniska Verk.  
 
6. Den samarbetsgrupp bestående av representanter från intresseorganisationer inom Rejmyres och  
     Hällestads släckområden angående Räddningstjänstens organisation som årsmötet 2016 gav styrelsen 
     i uppdrag att bilda lämnade en lägesrapport.  
     Ett antal möten har hållits och frågan har även tagits upp i Finspångs Kommunfullmäktige. 
     Det framkom att samarbetsgruppen ser fram mot att träffa representanter från kommunen för att få  
     möjlighet att framföra sina synpunkter.  

7.  Per Nilsson informerade om det arbete med mackbyggnaden som gjorts under hösten. Vissa delar av  
     ytterpanelen har ersatts och all färg utvändigt har skrapats bort och därefter har fasaden grundmålats.  
     Avsikten är att slutföra arbetet efter vintern. 
 
8.  Inbjudna till mötet för att diskutera och informera om sin syn på Rejmyres framtida utveckling var  
     Anders Härnbro, Inge Jacobsson och Christer Lundström. 
     Anders Härnbro menade att mål för utvacklingen funnits men att uppföljningen inte varit den bästa. 
     Anders informerade om att kommunen anställer en person efter nyår med uppgift att ansvara för  
     kontakten med entreprenörer och andra intressenter i Rejmyre. Anders påpekade också att initiativ  
     måste komma, som han uttryckte det, från er på orten. Här nämndes också vikten av att göra reklam  
     och på alla tänkbara vis informera om de olika anledningar som finns för att besöka Rejmyre. 
     Det framkom att det finns planer på att renovera och utveckla skolan i Rejmyre.  
     Om det blir verklighet påminde Inge Jacobsson om idén att göra om förskolan Gullvivans lokaler till  
     vandrarhem och att den var intressant men att man först noggrant bör ta reda på vad den nu gällande   
     detaljplanen tillåter. 
     Mikael Maasing frågade hur det var med föroreningar i marken kring glasbruket. Svaret blev att det    
     är Lässtyrelsen som handlägger den frågan och att man hittills inte anser det är ett stort problem. 

9.  Under punkten övriga frågor undrade Kurt Karlsson om kommunen inte kunde agera då han ansåg att  
     fastigheten Mellanskuttet var en skam för samhället. Inge Jacobsson svarade att det är oerhört svårt,  
     ägarförhållandet är oklart och dessutom är förmodligen den troliga ägaren boende utomlands. 

   10.  Då inga fler ärenden fanns att behandla avslutade ordföranden mötet och därefter bjöds på enklare  
          förtäring.  
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             Per Nilsson                                                                                       Bert Kindåker                           


