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                     Verksamhetsberättelse för Rejmyre Byaråd 2020

Byarådets styrelse har under året bestått av:
Per Nilsson ordförande, Birgitta Johansson vice ordförande, Thomas Lindholm kassör, 
Bert Kindåker sekreterare, Lennart Svensson ledamot samt suppleanter Anders Rådenstein 
och Bengt-Erik Jacobsson.
Med anledning av Lennart Svenssons bortgång beslutades vid styrelsemöte 2020-05-26 att 
Bengt-Erik Jacobsson ersätter Lennart Svensson som styrelsemedlem fram till årsmötet.

Möten
På grund av Covid-19 kunde Byarådet inte hålla årsmötet 2020 inom den tidsram som anges i 
stadgarna, årsmötet fick skjutas fram till 2020-09-30. 
11 protokollförda styrelsemöten har hållits under året trots den pågående Corona-pandemin.
Representanter för Byarådet har arrangerat eller deltagit i följande möten under 2020.
2020-01-16 Möte med Jennica Andersson och Elin Karlsson angående simskola 2020.
2020-01-27 Möte med Anders Svensson Coop angående pollettförsäljning för tvätthallen. 
2020-01-31 Möte med Mikael Adolfsson angående toaletten vid Bastfallet.
2020-02-10, 2020-03-05, 2020-03-12  och 2020-10-15 Möten angående lokal samverkan.
2020-03-19 Möte med Hugo Andersson kommunalråd i Finspång kommun. 
2020-06-08 Möte med Elin Karlsson angående praktiska frågor kring simskola vid Bastfallet.
2020-12-02 Digitalt möte med representanter för kommunen och utvecklingsgrupper kring frågor 
                    som berör landsbygden.

Tvätthallen 
Under året har en ny varmvattenberedare installerats i tvätthallen. Den nya varmvattenberedaren 
är elektrisk och volymen mindre vilket innebär att den är mer kostnadseffektiv.
Den gamla beredaren var kopplad till värmesystemet vilket innebar att pelletspannan måste vara 
i drift året runt för att det skulle finnas varmvatten i tvätthallen. 

Macken
Naturvårdsverket har i en författningssamling (NFS 2017:5) beslutat om nya föreskrifter och krav 
för hantering av brandfarliga vätskor. De nya föreskrifterna gäller inom vattenskyddsområde om 
en anläggning innehåller mer än 250 liter brännbara vätskor. 
Det som krävs är att markcisternen men även rören mellan cistern och pumpar ska vara dubbel-
mantlade och försedda med larm och åtgärderna ska vara genomförda senast 2022-01-01. 
Markcisternen vid macken är dubbelmantlad och förberedd för larm men inte rören. Byarådet 
begärde undantag från bestämmelserna angående rören i en skrivelse till kommunen vilket 
beviljades av Bygg- och miljöenheten 2020-01-08. 
Skyddsrör är draget i marken från cisternen till platsen för styrenheten men installationen av 
själva larmet ansvarar Qstar för. Asfaltering av det grusade området mellan pumparna och 
tvätthallen är planerat att utföras i samband med asfalteringen av Metallvägen.

Valborgsfirandet
På grund av den rådande Corona-pandemin var sammankomster med fler är 50 personer inte 
tillåtna. Byarådets styrelse beslutade därför, i samråd med Reijmyre IF och Folkets hus, att inte 
arrangera något Valborgsfirande 2020.



Mikrobidrag avseende lokalt samarbete
Byarådet ansökte hos Folkungaland om ett mikrostöd till en förstudie och beviljades 12,540 kr. 
Avsikten med förstudien var att undersöka om det fanns förutsättningar, intresse och möjlighet 
till samverkan mellan ideella föreningar och näringslivet i Rejmyre för att öka antalet besökare 
till samhället. Förstudien skulle genomföras under 2020 och slutredovisas senast i november 
men på grund av den under året pågående pandemin förlängdes tiden till november 2021.  

Projekt Bastfallet
Upprustningen av Bastfallet var egentligen klar till Midsommar 2019 för Byarådets del. 
Det dröjde dock 10 månader av administrativt krångel innan den äldre toaletten, som funnits på 
platsen i ca 20 år, kunde bytas ut mot en ny handikappvänlig och mer miljövänlig toalett. Men 
äntligen kom toaletten på plats vid Bastfallet den 10:e februari 2020.

Simskola
Byarådet arrangerade simskola vid Bastfallet under veckorna 26 och 27, senaste gången det var 
simskola i Rejmyre var 2007. Simskolan uppskattades mycket av både barn och föräldrar.
Simlärare var Elin Karlsson och Chasmine Latvasalo. 28 barn deltog varav 3 barn enbart för att 
ta simmärken. Vid avslutningen den 3 juli delades totalt 79 simmärken av olika slag ut.

Skrivelser
Byarådet skickade 2020-07-06 en skrivelse till FFIA där vi önskade besked om det nu fanns något
arrendeavtal mellan FFIA och kiosken. Svar kom ganska omgående att det nu finns ett avtal.

Byarådets hemsida
Det mesta angående Byarådets verksamhet under året finns att läsa under Aktuellt på Byarådets 
hemsida www.rejmyrebyarad.se där finns också länkar till protokoll, minnesanteckningar, 
skrivelser och andra dokument. Byarådets hemsida hade 9,854 besökare under 2020.
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