
 

                                                              
 

    
    Rejmyre 2017-12-31 

 

Verksamhetsberättelse för Rejmyre Byaråd 2017 
 

Byarådets styrelse har under 2017 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 2017 har Byarådet hållit årsmöte den 6/4 och medlemsmöte 8/10 samt 11 protokollförda 

styrelsemöten. 

Representanter för Byarådet har 2017 deltagit i följande möten. 

2017-02-07  Möte med Henrik Widgren, Finspångs kommuns Miljö- och Hälsoskydd angående  

                    oljeavskiljningen i tvätthallen. 

2017-05-10  Deltog Byarådet i Folkungalands årsstämma i Vreta kloster. 

2017-11-08  Deltog Byarådet vid Landsbygdsgalan i Tällberg.  

2017-12-08  Möte i Finspång med Henrik Widgren, angående oljeavskiljningen i tvätthallen. 

2017-12-18  Möte med Finspångs kommun tillsammans med övriga utvecklingsgrupper. 

Dessutom har Byarådet representerats av Bent-Erik Jacobsson vid möten med den grupp som på 

olika sätt försökt påverka kommunens inställning till Räddningstjänstens organisation. 

 

Skrivelse 

Byarådet skickade den 13 mars en skrivelse till Finspångs kommun där vi påpekade tre saker. 

1. Den utlovade skyltningen och uppsättning av stängsel med anledning av konstaterade 

föroreningar i marken kring glasbruket som inte har utförts. 

2. Den beslutade skyltningen utmed samhällets infartsvägar som informerar om vattenskydds-

området kring sjön Hunn som inte har utförts. 

3. I samma skrivelse uppmärksammade vi kommunen på det förorenade området på åkern i 

närheten av avloppsverket. Skrivelsen och kommunens svar finns att läsa på Byarådets hemsida. 

 

Valborgsfirandet 

Byarådet arrangerade i samarbete med Reijmyre IF och Folkets hus årets Valborgsfirande.  

Ingrid Elerud talade vid brasan och fyrverkeriet hanterades som vanligt av Bengt-Erik Jacobsson  

och Lennart Svensson.  

 

Projekt Skansen 

Byarådet har under året anlagt en boulebana samt förråd, grillplats, vindskydd och parkeringsplats i 

övre delen av backen bakom Berggården. Den övriga delen av området har gjorts i ordning för 

vinteraktiviteter och gångvägen har fått belysning. 

Projekt Skansen kunde genomföras tack vare 510 timmar ideellt arbete samt bidrag på 270,225 kr 

ur EUs landsbygdsprogram och 5,000 kr som sponsring från Vallonbygden. 

 

 

 



 

Macken 

Under vintern 2016/17 har mackbyggnaden renoverats invändigt. Det bakre rummet har nu 

gipsskivor och glasfiberväv på väggar samt nytt golv och innertak. Elledningar har delvis dragits 

om och ny belysning har ersatt den gamla. Ett trinettkök med diskbänk, spisplattor och kylskåp har 

installerats tillsammans med ny varmvattenberedare och köksskåp.  

 

När temperaturen tillät fortsatte vi med den yttre renoveringen. I toaletten på baksidan har en ny 

toalettstol installerats då den gamla var trasig, samt tak och väggar målats. 

På toalettdörren har den gamla panelen ersattes med ny karosseripanel och nytt glas i fönstret.  

Utvändigt har vi satt ett undertak runt om byggnaden, fönsterlisterna av ek har oljats in och alla 

väggar samt foder kring dörrar och fönster har målats. 

Den yttre renoveringen av mackbyggnaden blev klar till Raggarröjet den 20 maj 2017. 

 

Tvätthallen  

Oljeavskiljningen i tvätthallen inspekterades den 7 februari av Henrik Widgren, Finspångs 

kommuns Miljö- och Hälsoskydd. Henrik Widgren informerade om att den metod som nu används 

för oljeavskiljning inte uppfyller kommunens nuvarande krav. 

På prov lades ett filter (oljematta för uppsugning av oljor och andra petroleumbaserade vätskor) i 

en separat del av rännan för att samla upp eventuell olja och avfettningsmedel.  

Vid ett möte 2017-12-08 med Henrik Widgren beslutades att en utvärdering av den åtgärden ska 

göras under våren 2018. 

Nya skyltar har satts upp som informerar om öppettider och pris för tvättid samt att kommunen 

kräver att endast miljövänliga produkter ska användas då man utnyttjar tvätthallen. 

 

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 8,819 besökare under 2017. 
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