
 

                                                              
 

    
    Rejmyre 2018-12-31 

 

Verksamhetsberättelse för Rejmyre Byaråd 2018 
 

Byarådets styrelse har under året bestått av: 

Per Nilsson ordförande, Birgitta Johansson vice ordförande, Thomas Lindholm kassör,  

Bert Kindåker sekreterare, Lennart Svensson ledamot samt 

Anders Rådenstein och Bengt-Erik Jacobsson suppleanter.  

 

Möten 

Under 2018 har Byarådet hållit årsmöte den 9/4, extra årsmöte 21/5, medlemsmöte 15/11 samt 12 

protokollförda styrelsemöten. 

Representanter för Byarådet har under 2018 arrangerat eller deltagit i följande möten. 

2018-01-19  Möte med Fredrik Björkman och Fredrik Franzén Finspångs kommun samt Johannes          

                     Jabro angående önskemål om att få utnyttja mark kring kiosken för minigolfbana. 

2018-02-08  Möte med Ulrika Jeansson, kommunalråd Finspångs kommun. 

2018-03-22  Dialogmöte på Gästgiveriet angående kommunens nya Översiktsplan. 

2018-05-16  Samrådsmöte angående Detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:115 m.fl. 

2018-08-16  Paneldiskussion med politiker från Finspångs kommun där allmänheten hade möjlig- 

                     het att ställa frågor till samtliga deltagande partier inför valet den 9 september. 

2018-09-25  Möte med Qstar angående oljeavskiljare och förslag till utbyggnad av tak på macken. 

2018-09-28  Möte angående badplatsen Bastfallet med Kirsi Aronsson Finspångs kommun,  

                     Jesper Östensson Sveaskog samt Leif Andersson Samfälligheten Linsen. 

2018-10-18  Möte med Sievert Johnsson angående köp av äldre tidstypiska föremål till macken. 

2018-10-24  Möte med representant från Jordbruksverket, angående revision av projekt Skansen. 

2018-12-04  Möte i kommunhuset tillsammans med andra utvecklingsgrupper i kommunen. 

2018-12-05  Möte med Bo Bäckman angående artikel om projekt Skansen i kommande tidskrift. 

 

Projekt Skansen 

Den 26 april gjorde representanter från Folkungaland, Jordbruksverket, Region Östergötland samt 

kommunpolitiker från Östergötland en rundtur med buss i länet. Anledningen till besöket i 

Rejmyre var att få se slutresultatet av projekt Skansen och att delta i den officiella invigningen. 

Projektet Skansen kommer att uppmärksammas i en artikel i den tidskrift som Folkungaland har 

planer på att ge ut under hösten 2019 

 

Valborgsfirandet 

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

Inge Jacobsson talade vid brasan och i stället för fyrverkeri var avsikten att rislampor skulle sändas 

upp. Försök gjordes men utan framgång då vädret genom blåst och lätt regn inte var lämpligt. 

 

Skrivelse 

Byarådet skickade den 13 juni en skrivelse till Finspångs kommun där vi påpekade att kommunen 

som markägare bör göra något åt förhållandet utvändigt vid kiosken nu när turistsäsongen börjat. 

 

 

 



 

Macken 
Under våren har fasaden på byggnaden med personalutrymmet samt förråd målats samt nytt staket 

satts upp utmed gränsen mellan smörjhallen och kiosken på sträckan mot Glasbruksvägen. 

 

Naturvårdsverket har i en författningssamling (NFS 2017:5) beslutat om nya föreskrifter och krav  

för hantering av brandfarliga vätskor. De nya föreskrifterna gäller inom vattenskyddsområde och  

de åtgärder som krävs är att dubbelmantling av rören mellan cistern och pumpar ska vara genom-

förda senast 2022-01-01 och det kan eventuellt beröra macken. 

 

Nostalgimacken 

Det har länge funnits en idé om att macken i Rejmyre på sikt ska kunna bli en s.k. nostalgimack.  

Det finns en grupp entusiaster som på sikt vill genomföra detta. Under hösten har de själva bidragit 

ekonomiskt för att kunna köpa in en mängd tidstypiska föremål från en privat samlare.     

 

Tvätthallen  

Under året har en dialog förts med Henrik Widgren, Finspångs kommuns Miljö- och Hälsoskydd 

angående oljeavskiljningen vid tvätthallen. För att tvätthallen ska vara tillgänglig för allmänheten 

kräver kommunen att en ny oljeavskiljare av minst Klass 1 installeras och godkänns. 

Byarådet har meddelat kommunen att en ny oljeavskiljare, om förhållandena så tillåter, kommer 

installeras senast 2019-04-30. 

 

Bastfallet 

Byarådet har fått önskemål om att agera för att badplatsen Bastfallet får större parkering, bättre 

tillgänglighet och att skogen gallras utmed gångvägen samt kring badplatsen.  

Markägarna, Samfälligheten Linsen och Sveaskog, är båda positiva till de åtgärderna.  

Finspångs kommun har lovat bygga en ny toalett och ställa dit en ny grillplats samt bänkbord. 

Finansieringen för de grävarbeten som är nödvändiga för en utökad parkering och förbättring av  

gångvägen med mera finns dock ännu inte någon lösning på. 

 

Mobil scen 
Styrelsen hade en idé om att göra en mobil utescen, avsikten var att den skulle kunna lånas ut  

till den eller de som har ett tillfälligt behov av en utescen. Anders Rådenstein fick i uppgift att  

köpa en vagn vid en auktion i Åby om priset var lämpligt. Anders köpte en vagn för 1000 kr och 

skänker den till Byarådet. Hur scenen kommer att anpassas till sitt ändamål är i nuläget inte klart.   
 

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 10,152 besökare under 2018. 

 

                 
Per Nilsson                                 Birgitta Johansson                                Thomas Lindholm  

Ordförande                            Vice ordförande                                    Kassör 

           

      
Bert Kindåker                             Lennart Svensson 

Sekreterare                                  Ledamot  


