Rejmyre 2015-03-11

Skrivelse till Finspångs kommun angående brist på utvecklingsmöjlighet i Rejmyre.
Rejmyre Byaråd är en i samhället etablerad förening som Rejmyreborna vänder sig till med sina
samhällsfrågor. I Byarådets stadgar står att vårt syfte är; Inspirera till delaktighet i samhällets
utveckling. Stärka byidentiteten och främja bygdegemenskapen, samt vara ett forum för landsbygdens utveckling.
Vid ett gemensamt möte i Rejmyre 2015-03-03, där de flesta lokala företagen och föreningarna
deltog, framfördes önskemål om att Byarådet agerar genom att skicka en skrivelse till kommunen
med de synpunkter som framkom vid mötet.
Det alla ansåg vara mest avgörande nu för samhällets möjligheter att fortleva och utvecklas som
en ort med verksamheter inom besöksnäringen som grund var att olika former för övernattningsmöjligheter finns.
När kommunens fastighetsbolag Vallonbygden 2013 genomförde försäljningen av sina sista hyresfastigheter utanför tätorten, för att frigöra kapital till nybyggnation i centralorten, uppstod en helt
ny situation i Rejmyre. Denna affär innebar tyvärr att Rejmyre därmed försattes i en mycket prekär
situation som starkt påverkar många verksamheter i samhället.
Rejmyre har inte längre något Vandrarhem och står nu helt utan övernattningsmöjligheter vilket är
förödande för de flesta företagen på orten, inte minst med tanke på deras inriktning mot turism,
men även föreningar i samhället blir drabbade av detta.
Byarådet föreslår att följande punkter får högsta prioritet.
•

Det framtagna förslaget till ombyggnad av Hantverksbyn blir verklighet med prioritering
på Hotell, Bageri och Café.

•

Gullvivans förskola flyttas och slås samman med befintlig förskola och ”frita” vid skolan.

•

Gullvivan görs om till vandrarhem med möjlighet till uppställning av ett mindre antal
husbilar och husvagnar på intilliggande grönområdet.

Till denna skrivelse bifogas bilagor där företag och föreningar framför sina egna åsikter som berör
deras egen situation och verksamhet samt deras eventuella förslag på åtgärder.
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Bilaga: Sammanställning av synpunkter

