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Rejmyre Byaråds verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 
 
Byarådets styrelse 
Per Nilsson ordförende, Birgitta Johansson vice ordförande, Lennart Svensson kassör, Bert Kindåker 
sekreterare, Tomas Lindholm ledamot samt Anders Rådenstein och Bengt-Erik Jacobsson suppleanter. 
 
Möten 
Under 2013 har hållits 12 protokollförda styrelsemöten samt 3 medlemsmöten inklusive årsmötet. 
 
Samarbete 
Två gånger per år kallas alla utvecklingsgrupper inom Finspångs kommun till ett gemensamt möte. 
Avsikten är att informera om vilka utredningar, projekt, planer m.m. som är aktuella inom kommunen 
med tonvikt på det som berör ytterområdena. Representanter från utvecklingsgrupperna har då också 
möjlighet att framföra sina synpunkter och informera om sin egen verksamhet.  
Vid ett möte 2013-04-18 deltog Anders Härnbro och Hans Lindberg från kommunen samt 17 personer 
från utvecklingsgrupperna. Rejmyre Byaråd representerades av Per Nilsson, Lennart Svensson och 
Bert Kindåker. 
 
Valborgsfirandet 
Byarådet arrangerade i samarbete med Reijmyre Idrottsförening årets Valborgsfirande. En mångårig 
tradition i samhället som uppskattas och årets fyrverkeri som hanterades av Bengt-Erik Jacobsson och 
Lennart Svensson var storslaget. 
 
Bredband 
Vid årsmötet 2013-04-19 redovisades resultatet av ”Bredbandskommitténs” arbete och beslut fattades 
att gå vidare med avsikt att bilda en ekonomisk förening. Vid ett möte i Folkets hus 2013-05-28 valdes 
en interimsstyrelse bestående av Bengt-Erik Jacobsson, Lars Petersson och Bert Kindåker samt som 
suppleant Christer Lundström. Vid ett möte 2013-08-18 bildades Rejmyre Utveckling ekonomisk 
förening med uppgiften att driva bredbandsprojektet vidare. Under hösten visade det sig dock att detta 
inte var en framkomlig väg för att få bredband i Rejmyre. Länsstyrelsens uppfattning är att samhället 
är för stort för att kunna få ekonomiskt bidrag. Efter detta negativa besked ser det trots allt ut som att 
det finns en annan lösning, nu med Finet som projektör. 
 
Vattenfrågan 
Vid årsmötet 2013 togs frågan om dricksvattenkvalitén i kommunens ledningsnät i Rejmyre upp.  
Under lång tid har många irriterats av dricksvattnets smak och lukt och en namninsamling för att 
protestera mot detta gjordes på privat initiativ. Byarådet bidrog med att göra en stickprovsenkät, samla 
in namnlistorna, utforma en skrivelse och 2013-05-07 överlämnade ordföranden Per Nilsson och Åsa 
Gustavsson, som tog initiativet till namninsamlingen, allt material till Kommunstyrelsens ordförande 
Anders Härnbro. 
Finspångs Tekniska Verk som ansvarar för vattenförsörjningen i Rejmyre kontaktades och Byarådet 
fick vid ett möte 2013-06-18 möjlighet att framföra sina synpunkter. Minnesanteckningar från mötet 
finns på www.rejmyrebyarad.se 
 
Nosa på landet 
Projektet var ett samarbete med föreningen Etnisk mångfald från Norrköping och initierat av Leader 
Folkungaland, Sommenbygden och Gränslandet och syftet var att introducera landsbygden för 
medborgare av utländsk härkomst och på sikt försöka att få dessa att etablera sig där.  
Projektet avslutades med en träff den 1 oktober i Norrköping då Byarådets medlemmar var bjudna till 
en sammankomst, 19 personer från Rejmyre deltog. Vid en träff den 5 oktober då en tävling med mat-
recept från olika kulturer avgjordes deltog Per Nilsson och Sonja Ljung. 
 
 
 
 



 
 
 
Förfallna byggnader 
Byarådet driver projektet ”Förfallna byggnader” i samarbete med Finspångs kommun och ett antal 
möten har hållits med olika representanter för kommunen. Projektets syfte är att fastighetsägare som 
har förfallna byggnader och/eller igenvuxna tomter ska åtgärda detta så Rejmyre samhälle ger ett 
trevligare intryck med tanke på alla turister och övriga besökare. Hur framgångsrika vi varit kan 
diskuteras men den s.k. ”Folkes bod” bakom skolan har rödfärgats, dörrar och vindskivor har målats. 
 
Vistingevägen (väg 1173) 
Under försommaren har körbanan på vissa avsnitt av vägen fått en förjustering inför kommande topp-
beläggning. Enligt uppgift från Trafikverket kommer toppbeläggning att utföras 2014. 
Vi vill gärna tro att det kan vara Byarådets skrivelse till Trafikverket, Finspångs kommun m.fl. hösten 
2012 angående vägens beskaffenhet och en önskan om åtgärder som ligger bakom. 
 
Rinken 
Byarådet har under året sett till att rinken vid skolan har fått en välbehövlig renovering genom att 
sargen har rätats upp och förstärkts, en del brädor har bytts ut och hela rinken har målats både på in- 
och utsidan. Vi vill också rikta ett stort tack de som ställt upp och hjälpt till med arbetet. 
 
Macken 
I augusti i år avslutades den period som innefattades av reglerna för EU-bidraget och nu är Byarådet 
ensam ägare av macken. Det fortsatta arbetet med att färdigställa macken har skett genom att norra 
gaveln på smörj- och tvätthallen under året har isolerats och försetts med ny fasadbeklädnad och i 
mackbyggnaden har ny matta lagts in. Vår avsikt är att fortsätta renoveringen av macken under 2014.  
 
Välkommen till Rejmyre 
Byarådet kontaktade samhällets alla ideella föreninger vi kände till och föreslog att ett välkomstbrev 
med en presentation av föreningarna, samt allmän information i form av foldrar från Finspångs 
kommun skulle delas ut till alla permanent nyinflyttade till samhället. Alla föreningar var positiva till 
förslaget och med början under hösten 2013 delas välkomstbrevet ut av Byarådet eller av respektive 
hyresvärd. 
 
Byarådets hemsida 
Byarådets hemsida www.rejmyrebyarad.se är vår digitala kanal för att sprida information, där 
publiceras fortlöpande meddelanden om vad vi arbetar med, framför allt under länken Aktuellt. 
Enligt statistiken har hemsidan besökts 4218 gånger under 2013 och besökarna kommer från 21  
olika länder. 
Sverige Bulgarien Canada Danmark England Finland Frankrike Holland Israel Japan Kina Korea Norge  
Polen Rumänien Ryssland Schweiz Spanien Tyskland Ukraina USA 
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