
                                                 
 

Protokoll från medlemsmöte med Rejmyre Byaråd 2019-11-12                              (Nr: 12) 

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

2. De närvarande ansåg att mötet var behörigen utlyst. 
 

3. Per-Inge Jansson och Inge Ekblad valdes till att justera mötesprotokollet.  
    

4. Mötet godkände styrelsens föreslag till dagordning.  

5.   Information  
  a) Bengt-Erik Jacobsson informerade om att en ny oljeavskiljare är installerad vid tvätthallen. 
      Bengt-Erik Jacobsson informerade också om att senast 1 januari 2022 måste det finnas larm i   
      markcisternen och rören till pumparna ska vara dubbelmantlade. 
      Det har konstaterats att larm är förberett angående markcisternen och kostnaden för installation  
      beräknas till omkring 12,000 kr.  
      Angående dubbelmantling av rören har kommunens Bygg- och miljöenhet möjlighet att bevilja      
      undantag. Byarådet för en dialog med kommunen angående den frågan för att få till ett beslut. 
      Bengt-Erik nämnde också att Byarådet överväger att installera pollettautomat i tvätthallen på  
      grund av att vissa av tvätthallens brukare tyvärr har låg betalningsmoral.  
 
 b)  Bert Kindåker informerade om projekt Bastfallet och vad Byarådet åstadkommit där och hur  
      projektet finansierats. Finspångs kommun del var 115,000 kr, Jordbruksverkets del 143,750 kr,  
      och Rejmyre Skogsmaskiner sponsrade med 8,750 kr.  
      Resterande kostnader, omkring 30,000 kr, finansieras av Byarådet med egna medel.  
 
 c)  Per Nilsson informerade om Kastanjegården och förhållandet där, om gamla Värdshustomten där 
      det eventuellt kan finnas en möjlighet att en ny ägare vill bygga nytt på den tomten.  
      Per Nilsson informerade också om att FFIA har fört diskussioner med nuvarande ägaren av kiosken 
      angående ett arrendeavtal för att upplåta marken där kiosken står.      

6.   Simskola 
      Birgitta Johansson informerade om att Byarådet kan tänka sig att arrangera simskola vid Bastfallet  
      sommaren 2020 om det finns tillräckligt intresse.  
      Jennica Andersson åtog sig att försöka ordna simlärare och även att via skolan undersöka om det  
      finns intresse bland barn och föräldrar för en simskola. 
 
7.   Byarådets ekonomi – statusrapport 
      Tomas Lindholm redogjorde för Byarådets nuvarande ekonomiska ställning.  
      På grund av att det bidrag som Byarådet fått beviljat av Jordbuksverket för upprustningen av  
      Bastfallet betalas ut först efter att projektet är slutredovisat är ekonomin för närvarande ansträngd. 

8.   Övriga frågor 
      Per Nilsson och Bert Kindåker rapporterade från Folkungagalan där Rejmyre Byaråd blev utsedd  
      till bästa förening och fick motta en statyett samt diplom och ett stipendium på 3,000 kr. 

8.   Justering av protokollet 
      Mötet beslutade att protokollet justeras den 15 november kl.10.00 i macken. 
        
9.   Avslutning 
      Ordföranden avslutade mötet och därefter bjöds på smörgås och kaffe alternativt te.    

             Mötesordförande                                                                          Sekreterare 

 

 

            Per Nilsson                                                                              Bert Kindåker  

           Justeras                                                                                    Justeras 

 

 

                                                    

            Per-Inge Jansson                                                                      Inge Ekblad       


