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Skrivelse till kommunstyrelsen i Finspångs kommun angående dricksvattnets kvalité i Rejmyre 
 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel enligt Livsmedelsverket. 

På Finspångs Tekniska Verks hemsida står att läsa; Vi vill att vårt dricksvatten ska vara gott 

och rent, inte lukta eller se grumligt ut, att det ska vara hälsosamt och lättillgängligt.  

 

Omkring 1970 togs den djupborrade vattenbrunnen, med god vattenkvalité, ur bruk och vatten 

började i stället tas från sjön Hunn. 

I översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23 kan man läsa; (på sid.19) 

Arbete pågår också med att ta fram ett förslag till skydd för ytvattentäkten Hunn i Rejmyre.  

I dagsläget saknas reservvattentäkter. 

Och vidare; (på sid. 105) 

Rejmyre vattenverk har en kapacitet på 450 m
3
/dag. I dag är 1100 personer anslutna.  

Ett arbete har påbörjats med att ta fram vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för den 

kommunala ytvattentäkten i Hunn. Det har förts diskussioner om att eventuellt flytta 

dricksvattenintaget. Bakgrunden är att det finns risk för att föroreningar från Rejmyre 

glasbruk läcker ut i sjön samtidigt som nuvarande dricksvattenintag ligger i en vik där det 

finns en småbåtshamn. Det saknas även reservvattentäkt.  

Den 29 augusti 2007 hölls ett samrådsmöte i Rejmyre Folkets hus angående förslag till 

vattenskyddsområde i Hunn. I beslutsunderlaget, framtaget av Finspångs Tekniska Verk, 

beskrivs på sidan 18, under rubriken förändring av vattenintag; 

Tekniska verket bedömer att en sådan förändring skulle innebära en avsevärd riskreducering 

och göra vattnet mindre känsligt för påverkan. 

 

Under många år har dricksvattnet varit ett ofta förekommande samtalsämne bland 

ortsbefolkningen. De flesta anser att vattnet smakar väldigt illa och utifrån kommande 

besökare reagerar ofta kraftigt på vattnets smak i Rejmyre. 

 

Två gånger per år kallas alla utvecklingsgrupper i Finspångs kommun till ett gemensamt 

möte. Avsikten är att informera om vilka utredningar, projekt, planer mm som är aktuella, 

med tonvikt på det som berör kommunens ytterområden. 

Den 18 april i år var Rejmyre Byaråd kallat till ett sådant möte och kvällens huvudämne var; 

-Hur lockar vi folk att bosätta sig/stanna kvar i er bygd? 

Att vattenkvalitén i Rejmyre av de flesta upplevs som riktigt usel är en negativ faktor, 

tillsammans med Vistingevägen, för att få folk att bosätta sig här. 

 

 

 



 

 

 

En incident på Berggården, då en av de boende fick hjälp med att duscha och vattnet plötsligt 

tog slut, var en händelse som gjorde att tålamodet brast.  

Nu får det vara nog, en namnsinsamling (som bifogas skrivelsen som bilaga 1) startades med 

syfte att få politiker och tjänstemän att inse allvaret. 

Även om analyser efter provtagningar visar att vattnet inte är otjänligt så upplevs det ändå av 

oss brukare som så. 

Vi är inte längre intresserade att betala för något som inte uppfyller de normer leverantören 

själv utlovar eller de krav vi anser oss ha rätt att ställa. Det är inte rimligt att vi ska behöva 

köpa vatten på flaska eller späda ut kranvattnet med saft för att det ska vara drickbart. 

På senare tid har det också varit ovanligt många leveransavbrott vilket också är irriterande.  

Angående leveransavbrott har vi två förslag; 

1. Vid akuta läckor måste Tekniska Verken absolut ha tid att ringa och förvarna viktiga    

    brukare som t.ex. Berggården, Förskolan och Glasbruket m.fl. innan vattnet stängs av. 

2. Vid planerade avstängningar räcker det inte med att information finns på kommunens  

    hemsida. Annons i Fokus Finspång och i det lokala organet Skogs Nytt i Rejmyre är ett  

    par alternativ som borde prövas då båda delas ut gratis till alla hushåll i Rejmyre. 

 

En flyttning av dricksvattenintaget i sjön Hunn har tidigare diskuterats, vilket också nämns i 

översiktsplanen. Detta framfördes också vid Rejmyre Byaråds årsmöte varför vi föreslår att 

detta genomförs snarast och kan inte se att det på något vis har en koppling till ett eventuellt 

framtida vattenskyddsområde. 

Dessutom vill vi gärna ha information om var och hur ofta provtagning sker på dricksvattnet i 

Rejmyre. Med anledning av enkätsvaren föreslår vi att vattenprover tas vid äldreboendet 

Berggården, Rejmyre skola, Rejmyre Skogsmaskiner AB och vid Sandåkravägen.   

 

               Rejmyre Byaråd 

 

 

      

               Per Nilsson  

               ordförande  

 

Bilaga 1: Namnlistor (189 namn) 

Bilaga 2: Enkät angående vattenkvalitén 

   Kopia: Finspångs Tekniska Verk 

 


