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Rejmyre Byaråds verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 
 
Byarådets styrelse, vald vid årsmötet 2014-04-15 
Per Nilsson ordförande, Birgitta Johansson vice ordförande, Lennart Svensson kassör, Bert Kindåker 
sekreterare, Tomas Lindholm ledamot, Jenny Lindh adjungerande ledamot samt Anders Rådenstein och 
Bengt-Erik Jacobsson suppleanter. 

 
Möten 
Under 2014 har hållits 9 protokollförda styrelsemöten samt årsmöte. 

 
Samarbete 
2014-01-07 träffade Byarådet kommunens nya näringslivsutvecklare Claes Jonasson för att informera om 
vår verksamhet. 
2014-01-09 hade Byarådet möte med RUEF och Finet AB angående bredbandsutbyggnaden i Rejmyre. 
2014-03-04 möte med kommunalråden Anders Härnbro och Stefan Carlsson för att informera om att 
Rejmyre inte längre har något vandrarhem och vilka eventuella lösningar som finns. 

 
Två gånger per år samlar Finspångs kommun alla lokala utvecklingsgrupper till ett gemensamt möte för 
att informera om vilka utredningar, projekt, planer m.m. som är aktuella inom kommunen med tonvikt på 
det som berör ytterområdena. Representanter från utvecklingsgrupperna kan då också framföra sina 
synpunkter och informera om sin egen verksamhet. 

 
Vid första mötet 2014-04-29, diskuterades bl.a. vilket Leaderområde Finspångs kommun ska tillhöra 
perioden 2014-2020. Leader Gränslandet, som Finspångs kommun tidigare var en del av, har upphört. 
Något beslut fattades inte under mötet men Rejmyre Byaråd förordade sedan i en skrivelse 2014-05-08 att 
Finspångs kommun ansluter sig till Leader Folkungaland. 
Nu ingår Finspångs kommun i Leader Folkungaland tillsammans med Linköpings, Mjölbys, Motalas, 
Åtvidabergs kommuner, samt en mindre del av Norrköpings kommun. 

 
Andra mötet, 2014-10-16 i Grytgöl, hade temat; Hur utvecklar vi landsbygden?  En förberedelse inför 
Leader Folkungalands strategiprogram för perioden 2014-2020. Deltagare från Rejmyre Byaråd var Per 
Nilsson, Lennart Svensson och Bert Kindåker. 

 
Vid möte 2014-11-16 i Vreta kluster var alla utvecklingsgrupper inom Leader Folkungaland inbjudna att 
diskutera utvecklingsstrategin fram till 2020. Från Byarådet deltog Per Nilsson och Bert Kindåker. 

 
Skrivelser 
En skrivelse angående förhållandet för bussresenärer vid omstigningsplatsen vid Vistinge har skickats till 
Trafikverket och Östgötatrafiken AB. 
En skrivelse angående indragningen av hållplatsen för Expressbussen vid Vistinge har skickats till 
Östgötatrafiken AB. 

 
Valborgsfirandet 
Byarådet arrangerade i samarbete med Reijmyre Idrottsförening årets Valborgsfirande. En mångårig 
tradition i samhället som uppskattas av många. Ansvariga för det storslagna fyrverkeri som avslutade 
kvällen var även i år Bengt-Erik Jacobsson och Lennart Svensson. 



Politik 
Inför höstens val bjöd Byarådet, efter beslut på årsmötet, in samtliga politiska partier att delta i en 
politikerpanel i Folkets hus 2014-05-22. Där gavs allmänheten möjlighet att ställa frågor men också 
komma med synpunkter och förslag på den framtida utvecklingen i Rejmyre. 
När Finspångs kommunfullmäktige sammanträdde i Rejmyre Folkets hus 2014-09-24 delade Byarådet ut 
en skrivelse till samtliga närvarande där man påpekade att Rejmyre saknar övernattningsmöjligheter då 
vandrarhemmet inte längre finns efter att Vallonbygden sålt samtliga hyreshus i samhället. 

 
Macken 
Den yttre renoveringen av Smörj- och Tvätthallen har fortsatt under året. Portarna har målats samt fått 
några glasrutor ersatta med nya och de gamla skyltarna har satts upp ovanför porterna. Trasiga skivor har 
bytts ut på gaveln mot vägen och båda gavlarna har målats. Långsidan mot Kiosken har isolerats och 
försetts med mineritskivor samt ny takränna. 

 
Bredband 
Tyvärr medgav inte Länsstyrelsen offentligt ekonomiskt stöd för en bredbandsutbyggnad i Rejmyre. 
Byarådet kontaktade därför Finet, som vid två tillfällen under året bjöd in allmänheten till Folkets hus för 
att informerade om sina erbjudanden och villkor för en bredbandsutbyggnad i Rejmyre. Närvaron båda 
gångerna var betydligt mindre än förväntad och antalet inskickade avtal uppgick 2014-08-18 till endast 
46. Finet beslutade därför att vänta med projektet till våren 2015 och då börja med halva samhället i en 
etapp 1. 

 
Att bygga ut bredband i halva samhället ansåg Byarådets styrelse inte som någon bra lösning, alla 
fastigheter i hela samhället bör få samma möjlighet att ansluta sig samtidigt. Därför gjordes en prov- 
dragning, med lyckat resultat, av ny slang i kabel-TV-nätet på en sträcka av ca 190 meter. 
Därefter kontaktades Finet och vid ett möte 2014-12-17 diskuterades vilka nya förutsättningar som finns 
och hur det påverkar anslutningskostnaden om vi kan utnyttja kabel-TV-nätet för dragning av fiber. 

 
Förfallna byggnader 
Projektet ”Förfallna byggnader” som Byarådet driver i samarbete med kommunen har i år resulterat i att 
gamla Vattenverket vid Hunnsbackeviken och jordkällarna vid Skansen rivits. Alltid något. 

 
Byarådets hemsida 
Det mesta angående Byarådets verksamhet under året finns att läsa under Aktuellt på vår hemsida 
www.rejmyrebyarad.se där finns också länkar till protokoll, skrivelser och minnesanteckningar mm. 

 
 
 
 

Per Nilsson Birgitta Johansson Lennart Svensson 
 

   
Ordförande Vice ordförande Kassör 

 

 
Bert Kindåker Tomas Lindholm 

 

  
Sekreterare Ledamot 

http://www.rejmyrebyarad.se/
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