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                     Verksamhetsberättelse för Rejmyre Byaråd 2019 
 

Byarådets styrelse har under året bestått av: 

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

Bert Kindåker sekreterare, Lennart Svensson ledamot samt suppleanter Anders Rådenstein och 

Bengt-Erik Jacobsson. 

 

Möten 

Under 2019 har Byarådet hållit årsmöte den 15/4, medlemsmöte 12/11 samt 12 protokollförda 

styrelsemöten. 

Representanter för Byarådet har under 2019 arrangerat eller deltagit i följande möten. 

2019-01-22  Möte med Jonny Sävenhed och Henrik Widgren Bygg- och miljöenheten angående   

                     krav på oljeavskiljare och dubbelmantlade rör vid macken. 

2019-02-06  Möte i Norrköpings Rådhus med Länsstyrelsen ang. möjligheter till olika bidrag. 

2019-02-21  Möte vid Bastfallet angående lämplig handikappanpassning av området.  

2019-02-28  Möte med Kirsi Aronsson angående kommunens del i projekt Bastfallet. 

2019-03-29  Möte med Kirsi Aronsson angående fördelning av kostnaderna. 

2019-05-27  Möte med Hugo Andersson kommunalråd i Finspång med ansvar för Miljö- och  

                     samhällsbyggnadsfrågor och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
2019-09-11    Möte på Gestgiveriet med kommunens Natur- och friluftsråd. 

2019-11-15    Möte med representant för Bygg- och miljöenheten angående dubbelmantling vid macken. 

2019-11-25    Möte i Rejmyre med representanter för en samarbetsgrupp inför ansökan om mikrolån. 

2019-12-11    Möte i Finspång med representanter från kommunen och andra utvecklingsgrupper. 

 

Tvätthallen  

Under april månad har en ny oljeavskiljare av klass 1 installerats vid tvätthallen. Detta efter ett krav 

från kommunens Bygg- och miljöenhet och till en kostnad av ca 65,000 kr. 

 

Valborgsfirandet 

Byarådet arrangerade ett något annorlunda firande av Valborg 2019 i samarbete med Reijmyre IF och 

Folkets hus. På grund av Länsstyrelsens beslut om allmänt eldningsförbud fick vi avstå från både 

brasa och rislampor i år. Stefan Englund talade och Rejmyre/Skedevi kyrkokör medverkade. 

 

Projekt Bastfallet 

Efter ett antal förberedande möten med markägare och kommunen angående upprustningen av 

Bastfallet kom arbetet igång i slutet av april genom att skogen kring området gallrades.  

Den 27 april ställde 18 personer upp och samlade ihop grenar som sedan skulle förvandlades till flis. 

Därefter fortsatte markarbetet genom att utöka parkeringsplatsen, förbättra gångvägen till badet 

samt att skapa en ny grillplats på kullen ut mot sjön. En ny mindre och körvänlig gångväg gjordes  

ner till stranden där vägen anslöt till en betongramp ut i vattnet. Fem nya bryggor och en ny land-

gång tillverkades och kopplades samman med de befintliga bryggorna. 

Vid parkeringen där gångvägen börjar ersattes den gamla bommen med en ny och till sist byggdes en 

ny och handikappvänligare toalett.  

Kostnaden för projekt Bastfallet slutade på ca 282 000 kr. 

 

 



Skrivelser 

Byarådet skickade 2019-03-11 en skrivelse till FFIA där vi påpekade att som kommunalt bolag och 

markägare bör FFIA behandla alla lika. Anledningen är att Byarådet betalar arrende för tomten vid 

macken men det gör inte ägaren av kiosken. Vi hänvisade till kommunallagen (2:a kapitlet § 3) och 

likställighetsprincipen som grundar sig på en tanke om ekonomisk rättvisa. Vi har svårt att se några 

sakliga skäl och det logiska och rättvisa i att en verksamhet som drivs ideellt betalar arrendehyra 

men en kommersiell aktör får driva sin verksamhet år efter år utan att betala eller ens ha något 

arrendeavtal. 

 

Årsmötet 2019-04-15 godkände styrelsens förslag till synpunkter på kommunens nya översiktsplan. 

 

Byarådet har genom en skrivelse begärt undantag från Naturvårdsverkets krav i författnings-

samlingen NFS 2017:5 (se nedan). Skrivelsen lämnades 2019-11-15 till kommunens Bygg- och 

miljöenhet.  

Macken 
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.  

Dessa krav kommer beröra macken om inte kommunen beviljar undantag.    

Markcisternen är inspekterad och vi har konstaterat att den är förberedd för installation av larm. 

  

Folkungagalan 
Rejmyre Byaråd är medlem i Folkungaland, en ideell förening och organisation som omfattas av  

7 kommuner i Östergötland. Folkungaland är ett av 48 Leaderområden i Sverige och i hela Europa 

finns fler än 2000 liknande grupper. 

Den 17 oktober var Byarådet inbjudna till Folkungagalan, där blev vi utsedda till bästa förening 

och fick ta emot en skulptur, diplom och ett stipendium på 3000 kr. 

 

Mikrobidrag avseende lokalt samarbete 
Byarådet har hos Folkungaland sökt och beviljats ett mikrostöd på 12,540 kr till en förstudie. 

Vi planerar att tillsammans med andra ideella föreningar och intresserade företag i Rejmyre 

genomföra en förstudie för att undersöka om det finns intresse och möjlighet till samverkan för  

att öka antalet besökare till samhället. Förstudien kommer genomföras under 2020.    

 

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 12,468 besökare under 2019. 

 

            
            

Per Nilsson                                 Birgitta Johansson                                Thomas Lindholm  
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Bert Kindåker                             Lennart Svensson 

Sekreterare                                  Ledamot  


