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Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Datum: 2019-09-10 

Grupp: Natur- och friluftsråd 

Tid och plats: 17:00, Rejmyre gestgifveri 

Deltagare: Hugo Andersson (C) – ordförande  
Ingrid Westlund (V) – vice ordförande  
Berit Martinsson (S) – ledamot 
Henrik Pettersson – Finspångs Fiskevårdsförening  
Bo Carlsson– Naturskyddsföreningen i Finspång 
(ersättare för Maria Karlsson) 
Susanne Karlsson – Finspångs Kanotklubb 
Martin Törnqvist – Funktions Rätt i Finspång 

 

Jane Hjelmqvist – koordinator 

Kirsi Aronsson – fritidsutvecklare, adjungerad  

 

Frånvarande 

(anmält  

förhinder: 

 

Besökande 

från Rejmyre 

byaråd: 

Åke Kinnander – Finspångs lokalavdelning för 
Friluftsfrämjande  
Sanna Strömberg – Holmen Skog  
 
 

Per Nilsson 
Britt-Marie Nilsson 
Bert Kindåker 

Minnesanteckningar - natur- och 

friluftsråd 
Mötet hölls i Rejmyre och inleddes med en att Rejmyre byaråd berättade om 
sitt arbete för att utveckla samhället och bidra till byn, framförallt aktiviteter 
för att främja friluftsliv i Rejmyre. Byarådet har senaste året upprustat 
badplatsen Bastfallet med nya bryggor, toalett, parkeringsplats med mera. 
Även tillgängligheten av badet har förbättrats med hårdgjord gångväg från 
parkeringen och möjlighet att komma ut i vatten med stöd från betongblock. 
Kommunen har stöttat arbete genom att ordna skyltar, bidrag till material 
samt inköp av utedass.    

Information från kommunen 

Verksamhet under sommaren 

Kommunen har medverkat i ett antal större evenemang under sommaren, 
bland annat O-Ringen, Kraftloppet och Stadsloppet.  
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O-ringen var mycket lyckad, med fler än 20 000 extra invånare under bara 
några dagar. Kommunen jobbade intensivt månaderna innan för att 
informera och förbereda löpare, besökare och invånare, något som gav 
resultat med färre rapporterade klagomål än en vanlig sommarvecka! O-
ringen blev inte bara något för besökande orienterare, många Finspångsbor 
tog chansen att testa orientering. Vanligtvis på O-ringen kan det vara ca 20 
personer per dag som testar, i Finspång var det ca 200 personer dag som 
provade på!  

Cricketplanen har invigts och är mycket populär och skateparken har börjat 
byggas, båda finns i anslutning till Grosvad. Även nya, moderna 
omklädningsrum har byggts i anslutning till Arena Grosvad. 

Det har varit flertal guidningar i kommunens naturreservat under sommaren 
och det återstår en guidning i Bönnernskogen i oktober samt en 
vattenguidning i september. Vattenguidningen är arrangerat av 
Finspångsåarnas vattenråd.        

Natur- och friluftsplan 

Förslag till natur- och friluftsplan skickades ut med kallelsen. Planen är på 
remiss fram till Natur- och friluftsrådet samt Folkhälsorådet fram till 30 
november. Planen diskuteras på rådets nästa möte i november.  

Följer nedan länk till planen och kartläggningen: 

https://ext-
gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=db674fd6a7a84
f1d8c6aefb526fda419  

Synpunkter/yttrande ska skickas till fredrik.franzen@finspang.se. 

Frågor kan besvaras av: 

Kirsi Aronsson – fritidsutvecklare 
0122-850 45, kirsi.aronsson@finspang.se  

Marika Sjödin – naturvårdssamordnare  
0122-850 64, marika.sjodin@finspang.se  

Jane Hjelmqvist – hållbarhetsstrateg 
0122-851 97, jane.hjelmqvist@finspang.se  

Rådets framtida arbete 

Rådets medlemmar fick möjlighet att lyfta frågor deras organisation ser som 
viktigt för rådet att arbete med:  

• Ökat samarbete med sektor utbildning för att få ut barnen i naturen 
och ökar friluftsaktiviteter 

o Allemansrätten: förslag till aktivitet - allemansrättsvecka i 
skolan 
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o Skolskogar: hur används de i undervisningen? - förslag till 
utvecklingsområde/förbättringsområde - skolskogar  

• Barn och friluftsaktiviteter – hur kan rådet arbete för att främja 
aktiviteter som får flera familjer ute i naturen. 

• Hur får vi flera ut på sjön – hur kan vi verka för att få till flera 
båtplatser/bryggor och flera ute på sjön. Det finns många aktiviteter 
som kan locka olika – fiska, paddla, bada, simskola osv.    

• Fortsätta det goda arbetet med aktiviteterna att plocka skräp.  

Rådets arbete och vilka frågor är prioriterade diskuteras vidare på rådets 
nästa möte.    

Övriga frågor 

Nästa möte 

26:de november kl. 17-19, Kommunhuset, konferensrummet Glan. 

11:de februari kl. 17-19, Kommunhuset, konferensrummet Glan 

 

Natur- och friluftsrådet 

Jane Hjelmqvist 

Hållbarhetsstrateg 

 


