
 

                                                         
 
 
 

Rejmyre 2016-12-31 
 

Rejmyre Byaråds Verksamhetsberättelse för 2016 
 
Byarådets styrelse har under 2016 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 2016 har Byarådet hållit årsmöte och 1 medlemsmöte (8/11) samt 11 protokollförda 
styrelsemöten och ett styrelsemöte där det enbart fördes minnesanteckningar. 
Dessutom har Byarådet 2016 arrangerat eller deltagit i följande möten. 
2016-01-20  Möte med Finet angående villkoren för övertagande av fibernätet i Rejmyre. 
2016-02-15  Möte med Finet för undertecknande av avtal för övertagande av fibernätet i Rejmyre. 
2016-05-09  Möte med Finspångs kommuns bygglovshandläggare angående bygglov för förråd  
                     och parkering ingående i projekt Skansen.  
2016-05-26  Möte i Vreta kloster för presentation av projekt Skansen för Folkungalands styrelse. 
2016-06-01  Möte med samarbetsgruppen angående Räddningstjänstens organisation. 
2016-11-08  Medlemsmöte där kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro samt Christer 
                     Lundström och Inge Jacobsson deltog och svarade på frågor. 
2016-11-25  Möte med representanter för Finspångs kommun angående belysning av Skansens  
                     skid- och pulkabacke samt gångvägen över området. 
2016-12-08  Presentation av projekt Skansen och information om Byarådets hela verksamhet  
                     under de 15 år föreningen varit verksam inför Folkungalands styrelse,  
                     ledningsgrupp och övriga inbjudna deltagare och funktionärer. 
2016-12-12  Möte med Folkungaland i Vreta kloster för information om de regler som gäller för  
                     administration av projekt Skansen. 
 
Bredband 
Den 15 februari undertecknades avtalet mellan Byarådet och Finet om övertagande av fibernätet i 
Rejmyre. I avtalet anges tillträdesdagen till den 1 mars 2016 och från och med det datumet har 
ansvar och ägande av fibernätet övergått till Finet. 

  
 Valborgsfirandet 
  Byarådet arrangerade i samarbete med Reijmyre Idrottsförening årets Valborgsfirande. Ulf Rosén  
  talade vid brasan och fyrverkeriet hanterades som vanligt av Bengt-Erik Jacobsson och Lennart  
  Svensson.  
 
  Macken 
Den yttre renoveringen av Smörj- och Tvätthallen har blivit klar under året.  
Under hösten har all färg på mackbyggnadens yttre fasad tagits bort med varmluftspistol och skrapa. 
En dörr på baksidan har ersatts med ny panel och därefter har allt grundmålats. 
 
 
 



Projekt Skansen 
Byarådet avser anlägga en boulebana samt förråd, grillplats, vindskydd och parkeringsplats i övre 
delen av området bakom Berggården. I den övriga delen av området som sluttar ner mot gångvägen 
blir det en backe för vinteraktiviteter.  
Projektet presenterats 2016-05-26 för Folkungalands styrelse som därefter godkände och tillstyrkte 
projektet.  
Ansökan gick vidare till Jordbruksverket som 2016-11-08 beslutade att Rejmyre Byaråd får 270,225 
kr ur EUs landsbygdsprogram för att genomföra projekt Skansen. 
Med hjälp av delvis frivilliga krafter, bland annat från förskolorna Gullvivan och Myran, har träd, 
buskar och sly redan tagits bort på området. Bilder från arbetet finns på Byarådets hemsida. 

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 
andra dokument. 

  Per Nilsson Ordförande    Birgitta Johansson Vice ordförande   Lennart Svensson  Kassör 

Bert Kindåker Sekreterare Tomas Lindholm Ledamot 
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