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Rejmyre Byaråds Verksamhetsberättelse för 2015
Byarådets styrelse har under 2015 bestått av:
Per Nilsson ordförande, Birgitta Johansson vice ordförande, Lennart Svensson kassör, Bert Kindåker
sekreterare, Tomas Lindholm ledamot samt Anders Rådenstein och Bengt-Erik Jacobsson suppleanter.
Möten
Under 2015 har Byarådet hållit 12 protokollförda styrelsemöten, årsmöte samt 1 medlemsmöte (28/10).
Dessutom har Byarådet 2015 arrangerat eller deltagit i följande möten.
• 2015-01-20 träffade Byarådet Fastighetsstrateg Fredrik Björkman och Utvecklingschef Johan
Malmborg från Finspångs kommun för att få information om vilka aktuella planer kommunen har
för utvecklingen vid Handelsbyn.
• 2015-01-29 arrangerade Byarådet ett möte i PRO-lokalen angående bredbandsutbyggnaden i Rejmyre.
• 2015-02-11 deltog Byarådet vid ett dialogmöte med politiker från Lanstingets Trafiknämnd samt
politiker och tjänstemän från Finspångs kommun om framtidens kollektivtrafik i Finspångs kommun.
• 2015-03-12 kallade Byarådet till ett möte i Folkets hus för företag och föreningar med verksamhet i
Rejmyre. En önskan om att mötet skulle hållas framfördes vid ett tidigare möte i Handelsbyn.
Avsikten med mötet var att alla skulle ges möjlighet att framföra synpunkter och förslag på vad man
ansåg vara nödvändigt för att Rejmyre som samhälle skulle utvecklas på ett positivt sätt.
Mötet resulterade i en skrivelse till Finspångs kommun där önskemål framfördes om vad man ansåg
kommunen kunde och borde medverka med för att främja utvecklingen i Rejmyre.
• Under året har också hållits ett antal möten med Finet AB om bredbandsutbyggnaden i Rejmyre.
Samarbete
Finspångs kommun samlar 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 ett möte 2015-11-23, diskuterades bl.a. framtida bredbandsutbyggnad, nya hastighetsbestämmelser
inom tätbebyggt område, Folkungalands laggrupp.
Valborgsfirandet
Byarådet arrangerade i samarbete med Reijmyre Idrottsförening årets Valborgsfirande. En mångårig
tradition i samhället som uppskattas av många. Talet vid brasan hölls av Prästen Stefan Alström.
Ansvariga för det fyrverkeri som avslutade kvällen var Bengt-Erik Jacobsson och Lennart Svensson.
Macken
Under året har vi fortsatt med den yttre renoveringen av Smörj- och Tvätthallen och kan nu konstatera att
den delen är i det närmaste färdig.
Den 8 juni firade Östergötlands Museum utgivningen av boken ”Har du varit här”. En artikel i boken
handlar om macken i Rejmyre och av den anledningen var Byarådet inbjudna till en releasefest där vi
representerades av Bengt-Erik Jacobsson.
Du kan läsa hela artikeln på; http://www.kulturarvostergotland.se/Article.aspx?m=2532838&a=3001405

Bredband
Den uppgift Byarådet ägnat mest tid åt under året är bredbandsutbyggnaden i Rejmyre. Vid ett möte med
Finet i slutet av 2014 hade vi erbjudit oss att själva dra slang för fiber i det gamla kabel-TV-nätet.
Detta erbjudande kunde nu förverkligas då Byarådet genom ett gåvobrev från Bengt-Erik Jacobsson fick
överta kabel-TV-nätet.
Finet accepterade vårt erbjudande att själva dra slang och att anslutningsavgiften då skulle bli 9,000 kr.
Efter en stunds diskussion där olika praktiska frågor togs upp och där vårt ideella arbete värderades kunde
vi till slut enas om 7,900 kr som anslutningsavgift. Vid ett möte med Finet några veckor senare tog vi återigen upp frågan om anslutningsavgiften och lyckades då få ner kostnaden till det slutgiltiga 7,800 kr.
Den 26 juni drogs första sträckan slang i Bruksparken och västra delen av Skolvägen, därefter en sträcka
vid lekparken Täppan och båda sidor av Gravörvägen. Arbetet återupptogs sedan i mitten av augusti och i
slutet av september var allt klart. Ett 20-tal personer har deltagit totalt men en grupp bestående av 7-8 man
har varit med ett stort antal gånger. Bengt-Erik Jacobsson har som projektledare fungerat på ett utmärkt sätt.
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, minnesanteckningar och
dokument från Finspångs kommun m. m.
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