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Markområde i Rejmyre som kan vara förorenat 

Rejmyre Byaråd har uppmärksammat ett markområde i samhällets omedelbara närhet där all 
växtlighet försvunnit. Orsaken till detta tror vi är ett avloppsrör i områdets ena kant där vi 
kan konstatera att det sipprar ut vatten. 
Området ligger mellan Rejmyre Industricenter och kommunens reningsverk, är ca 130 meter 
långt och 40 meter brett (5 200 m2) och ansluter till ett dike som mynnar ut i samhällets 
dricksvattentäckt, sjön Hunn (se bifogad kartbild). 

Med tanke på områdets storlek, utbredning och hur det ser ut på platsen är det naturligtvis 
oroande då vi inte vet orsaken. Utsläpp från ett avloppsrör som resulterar i att all växtlighet 
däromkring dör måste undersökas.  
Markprover lär ha tagits i området, troligen i augusti 2016. Vi undrar om kommunen känner 
till detta och om vi i så fall kan få information om resultatet.  

I föreskrifterna för skyddsområdet för ytvattentäkten Hunn som Kommunfullmäktige antog 
2015-08-26 står; 

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig 
plats invid vägar och längs farleder, som leder in i eller genom skyddszonen även i båt-
hamnar. Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Vi kan inte se att några skyltar satts upp ännu och undrar naturligtvis varför? 

I dokumentet Information om markundersökning vid Rejmyre Glasbruk som gavs ut av 
Länsstyrelsen Östergötland och Finspångs kommun i november 2016 står; 

För att minska risken att vuxna och barn får i sig metaller så kommer Finspångs kommun 
under november månad att sätta upp skyltar i området. 
Det befintliga stängslet kommer att rustas upp för att tydligare avgränsa bruksområdet från 
allmänna ytor. Det blir också svårare för obehöriga att ta sig in på området. 

Nu i mars 2017 har ännu inga av ovanstående åtgärder gjorts och vi vill veta varför? 

Rejmyre Byaråd har årsmöte den 6 april och då vill vi gärna informera medlemmarna. 

          Rejmyre Byaråd 

          Per Nilsson 
ordförande 












