
                                                 
 

Protokoll från medlemsmöte med Rejmyre Byaråd 2018-11-15                              (Nr: 13) 

1. Ordföranden öppnade mötet och en närvarolista upprättades. (28 närvarande) 
 

2. De närvarande ansåg att mötet var behörigen utlyst. 
 

3. Rolf Kindblom och Ingvar Pettersson valdes till att justera mötesprotokollet.  
    

4. Mötet godkände styrelsens föreslag till dagordning.  

5.   Information  
a)   Per Nilsson och Bengt-Erik Jacobsson informerade om de nya bestämmelser som berör macken  
      och som avses i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2017:5). Bestämmelserna innebär  
      att senast 1 januari 2022 ska cisterner förlagda i mark ha dubbelmantlad rörledning mellan cistern  
      och pump samt larm. Byarådet äger cisternen vid macken och att få den godkänd enligt de nya  
      bestämmelserna kan innebära en kostnad på mellan 300- och 600,000 kr.  
      Under mötet diskuterades olika möjligheter att praktiskt lösa frågan samt olika möjligheter att  
      finansiera en sådan investering.  
 
b)   Angående tvätthallen informerades om att kommunens Bygg- och miljöenhet genom delegations- 
      beslut informerat Byarådet att tvätthallen ska ha godkänd oljeavskiljare senast 1 januari 2019. 
      Om tvätthallen inte uppfyller kommunens krav ska tvätthallen stängas och får inte användas av  
      allmänheten från detta datum. 
 
c)   Per Nilsson informerade om att det till Byarådet framförts önskemål om att badplatsen Bastfallet  
      bör göras mer tillgänglig för bl.a. rörelsehindrade. Tillsammans med Kirsi Aronsson, Finspångs  
      kommun samt representanter för markägarna Sveaskog och Samfällighetsföreningen Linsen har  
      Byarådet besökt Bastfallet. Man kunde gemensamt konstatera att gallring av skog kring området  
      samt utmed gångvägen från parkeringen samt en utvidgning av parkeringsytan var önskvärd. En ny     
      gångväg, som underlättar för rörelsehindrade att komma närmare vattnet, diskuterades också. 
      Kirsi Aronsson lovade att kommunen kunde bidra med bänkbord och en ny grillplats. 
      Offerter har lämnats för gallring och markarbeten och totalkostnaden beräknas till ca140,000 kr.  
 
d)   Per Nilsson informerade om att Byarådet, genom donation från Anders Rådenstein, har fått en  
      vagn som kan vara lämplig att bygga om till en mobil scen.  
 
e)   Bengt-Erik Jacobsson informerade om att Mack-gruppen har köpt in äldre BP-utrustning för totalt  
      28,000 kr. Halva summan har gruppen samlat in på eget initiativ, resterande 14,000 kr har Byarådet  
      bidragit med. Avsikten är att det nu inköpta ska ingå i Byarådets tidigare samling av nostalgiska  
      föremål och visionen är att på sikt få den så komplett som möjligt.  

6.   Ekonomi – Statusrapport 
      Thomas Lindholm informerade om Byarådets nuvarande ekonomi och likvida medel. 
 
7.   Övriga frågor 
      Fredrik Franzén informerade om att hans tjänst och uppdrag i Finspångs kommun upphör den 31  
      december i år men att man hos Jordbruksverket begärt en förlängning av tjänsten men med en annan  
      inriktning. 

8.   Justering av protokollet 
      Mötet beslutade att protokollet justeras den 19 november kl.09.00 i macken. 
        
9.   Avslutning 
      Ordföranden avslutade mötet och därefter bjöds på smörgås och kaffe alternativt te.    

             Mötesordförande                                                                          Sekreterare 

 
             Per Nilsson                                                                                   Bert Kindåker    

             Justeras                                                                                         Justeras 

                                                 
             Rolf Kindblom                                                                             Ingvar Pettersson       


