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Angående hur företagarna i Rejmyre Handelsby upplever sin verklighet  
 
Rejmyre Byaråd har blivit kontaktat och man har framfört en önskan om att vi på något sätt 
agerar då det finns en oro, uppgivenhet och irritation hos en del av företagarna i Rejmyre och 
särskilt bland de som har sin verksamhet i Handelsbyn. Man uppger att det i första hand beror 
på de bristfälliga kontakterna med kommunen och att man inte längre ser någon möjlighet att 
på egen hand få gehör därifrån för sina bekymmer. 
 
För att kunna driva sin verksamhet på lite längre sikt behöver företagarna få information om 
kommunen har någon uttalad och beslutad plan och vision för framtiden. En planering som är 
genomtänkt och förankrad i politiken och som verkligen kommer att gälla den närmaste tiden. 
Så har inte varit fallet hittills, det som nämnts och lovats vid de sporadiska kontakter som ändå 
har förekommit mellan representanter från kommunen och företagare i Rejmyre har efteråt 
visat sig inte ha något värde. 
 
På sid. 39 i Översiktsplanen, som antogs av Kommunfullmäktige 2011-11-23 står. 
Kommunen ska utveckla sin service till och samverkan med näringslivet för att skapa mötes-
platser för dialog mellan näringsliv och det offentliga, gränsöverskridande samverkan och 
nätverk, branschvisa möten, samordning för att ta tillvara lokala intressen och behov. 

Med den bakgrunden är det framför allt två frågor man ställer; 
Är politikerna i Finspångs kommun egentligen intresserade av att Rejmyre med omnejd ska 
utvecklas till ett attraktivt turistmål?  
Om det är så.  
Vad vill, kan och framförallt vad kommer Finspångs kommun göra för att detta inom rimlig 
tid ska bli en verklighet? 

Företagarna i Rejmyre önskar en bättre dialog med kommunen och att man utser någon som 
har en tydligt uttalad befogenhet och mandat att föra kommunens talan och att det däri också 
ingår att ha en fortlöpande kontakt med alla berörda parter. 

Vi vill också påminna om en skrivelse i samma ärende vi skickade till kommunen 2015-03-11. 
Till den skrivelsen bifogades en bilaga där företag och föreningar gav uttryck för vad de inte 
har möjlighet att förverkliga bl.a. på grund av att det saknas övernattningsmöjlighet i Rejmyre. 

Bilagan bifogas på nytt.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                       
            Per Nilsson 

 
            Ordförande Rejmyre Byaråd                       



Bilaga till skrivelse. 

 

Sammanställning av de synpunkter angående bristen på övernattningsmöjligheter som 
framfördes av representanter för företag och föreningar vid mötet i Rejmyre 2015-03-03. 

 

Skogsröjet 
Då det fanns ett Vandrarhem blev det fullbokat långt i förväg varje år inför Skogsröjet. 
Föreningen som arrangerar Skogsröjet får väldigt många förfrågningar om det finns rum att 
hyra i Rejmyre eller dess närhet.  

Rejmyre Glasbruk 
Vi ser behov av övernattningsmöjligheter för designers och konstnärer då den glasugn som är 
avsedd för deras verksamhet, ”konstnärsugnen” blir installerad inom kort. 

Rejmyre Art Lab 
Vi har behov av övernattningsmöjligheter för hela vår verksamhet med gästande konstnärer 
och konsthantverkare. 

Rejmyre Bågskytteklubb  
Vi vill om möjligt arrangera SM när Norrköping blir huvudort för SM-veckan.  
Vi har tyvärr redan tvingats tackat nej till att anordna NM och landslagsläger för både Finska 
och Norska bågskytte-eliten.  

Rejmyre Hembygdsförening 
Vi planerar tillsammans med Finspångs församling att anordna Hemvändardagar. 

Finspångs Församling  
Vi vill tillsammans med Rejmyre Gestgifveri kunna arrangera vigslar och efterföljande 
bröllopsfest, men en förutsättning för detta är att det finns övernattningsmöjlighet. 

Rejmyre Smedja 
Vi bedriver kursverksamhet och prova-på hantverk som blir lidande av att besökare inte kan 
sova kvar.  

Rejmyre IF 
Vi har haft weekend-besök från mindre storstadsklubbars ungdomslag med träningar och 
matcher. Att få spela och träna på gräsplaner är för dom ovanligt och har varit mycket 
uppskattat. En verksamhet som går att utveckla om det fanns fler möjligheter till övernattning.  

Kulturbruk Rejmyre 
Vi har svårt att få utställande konstnärer i Engelska magasinet till vernissager m.m. 

 


