Protokoll från medlemsmöte med Rejmyre Byaråd 2017-10-25

(Nr: 11)

1. Ordföranden öppnade mötet och en närvarolista upprättades. (32 närvarande)
2. De närvarande ansåg mötet var behörigen utlyst.
3. Per-Inge Jansson och Eva Larsson valdes till att justera mötesprotokollet.
4. Tvätthallen - information
Finspångs kommun har framfört synpunkter på hur oljeavskiljningen sker i tvätthallen.
Vissa ändringar har gjorts och en redogörelse som visar hur tvätthallen fungerar med de åtgärder
som nu installerats har skickats till kommunen. Bengt-Erik Jacobsson förklarade hur oljeavskiljningen fungerar i tvätthallen.
En annan fråga som berör tvätthallen, betalningsmoralen, diskuterades livligt. Under en längre tid
har det system som gäller för betalning när någon använder tvätthallen inte fungerat.
Vissa personer erlägger inte full betalning, några tvättar utan att betala avgiften över huvudtaget.
Ett antal förslag till ändrade rutiner för betalning framfördes.
Mötet enades om att man först avvaktar besked från kommunen angående oljeavskiljningen innan
man försöker hitta en lösning på betalningsproblemen med tvätthallen.
5. Information om projekt Skansen
Per Nilsson informerade om att projekt Skansen är i det närmaste klart. Finspångs kommun anser
att ett arrendeavtal för markupplåtelse behöver upprättas. Frågan är komplicerad då marken ägs av
Finspångs kommun men förvaltas av Vägföreningen och anläggningen ska enligt EUs regler ägas
av Byarådet i minst fem år framöver. PRO kommer ta över ansvar för boulebanan och förrådet.
6. Renovering av macken
Per Nilsson beskrev den renovering som gjorts vid macken under året och som nu är klar.
Kurt Karlsson föreslog ett tak över pumparna. Bengt-Erik Jacobsson redogjorde för de kostnader,
bygglov, konstruktionsritning med mera som ett nytt tak över pumparna kommer innebära.
7. Ekonomi - Statusrapport
Lennart Svensson redogjorde för Byarådets ekonomiska situation. Tidigare under hösten var
ekonomin något ansträngd men efter vissa åtgärder är situationen nu betydligt bättre.
8. Skyltning angående vattenskyddsområde och förorenad mark
Bert Kindåker informerade om att Byarådet kontaktat kommunen angående beslutet om staket och
skyltning kring glasbruket men som inte har utförts. Kommunen har också kontaktats om att
skyltar ännu saknas som informerar om att marken kring sjön Hunn är vattenskyddsområde.
Byarådet har även uppmärksammat kommunen om att ett område på ca 4000m2 i Rejmyres utkant
saknar all växtlighet och att det troligen är ett utsläpp av något slag som är orsaken. Kommunen
har, efter dialog med Länsstyrelsen, svarat att det är kommunen som har tillsynsansvar för området.
9. Fredrik Franzén informerade om sin uppgift för utvecklingen av näringslivet i Rejmyre
Fredrik Franzéns tjänst och uppdrag i Finspångs kommun började den 18 april i år och gäller t.o.m.
2018. Han berättade om sin bakgrund och att han sedan 1999 är bosatt i Norrköping.
Fredrik ansåg att det finns goda förutsättningar för att utveckla besöksnäringen i Rejmyre och han
nämnde ett flertal evenemang som man tänker genomföra under hösten i år.
Man kan kontakta Fredrik Franzén på tel. 076-145 81 75 eller e-post. fredrik.franzen@finspang.se
10. Övriga frågor
Några övriga frågor att behandla framfördes inte.
11. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och därefter bjöds på smörgås och kaffe alternativt te.
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