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Föreningens styrelse har haft följande sammansättning under året. 
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Antalet medlemmar var vid årets slut: 214 st 
Årsmöte hölls i Folkets hus den 24/3. 
Antalet besökare på glasmuseet uppgick till ca 10 000 st 

Styrelsen har haft möten 1 gång/månad samt extra sammankomster när så behövts. 

Föreningen arrangerade ett besök på turbinmuseet i Finspång under hösten där vi 
fick en guidad visning. 

Vi har haft ett föreningsmöte med föredrag av Bo Persson om Reijmyre 
glasmuseums historia och tillkomst, kombinerat med Julbord på Rejmyre Gestgifveri. 

GLASMUSEET 
Utställningen med Margaretha Hennix invigdes under året. 

Tyvärr hade föreningen inte någon egen ekonomi för att fortsätta hålla en 
heltidsanställd utan vi har under sommaren förlitat oss på Finspångs kommuns 
turistpersonal som hållit öppet i Turistinformationen och Glasmuseet på vardagar. 
Utöver det samarbetet med kommunen har föreningen under året haft ett flertal 
volontärer som hjälpt med öppethållande i Glasmuseet. 

Under vintern 2019-20 har en ombyggnation i glasmuseet påbörjats under Jörgen 
Holms ledning. En del blir sig likt och en del nytt tillkommer, bl.a. kommer 
linbanan/Bremyre-delen få lite mer utrymme liksom en ny del med industriglas. 



GRINDSTUGAN 
På påskdagen togs större delen av gärdesgården bort eftersom den var i dåligt skick. 
Arbetet med att iordningsställa en berså har fortsatt. 

Grindstugan har som brukligt varit öppen för visning med kaffeservering med 
hembakat bröd på Nationaldagen och Marknadsdagen. Vi hade också öppet för 
visning under Östgötadagarna. 

Några av gardinuppsättningarna var sönder, andra var sköra. De byttes ut. En del av 
de gardinuppsättningar som vi har fått har sytts om. Vi har också fått tyger för att sy 
nya gardiner. 

Städning har gjorts inomhus samt det sedvanliga trädgårdsarbetet: gräsklippning, 
rensa i rabatter och på grusgången. 

Styrelsen har undersökt möjligheterna för att få ett renoveringsbidrag för taket men 
eftersom det krävdes så mycket formalia lades ansökan i malpåse. 

ARKIV 
Reijmyre Glasbruksarkiv. 
Förteckning av arkivet har pågått under året. Arbetet har bedrivits på kontoret. 

På grund av att vårt kontor är i minsta laget för att utföra sortering och förteckning av 
ett så omfattande arkiv har vi och kommunen (FFIA) sökt igenom de lediga lokaler 
som finns i glasbruksområdet och nu i december hittat och enats om en lokal. FFIA 
kommer att presentera ett avtal men detta kan ske först efter årsskiftet. 

Reijmyre Hembygdsarkiv. 
Arbetet med att förteckna hembygdsarkivet har gått bra, så nu ligger vi i fas med det 
arbetet. Arkivet är nu sökbart. Nu ska vi fortlöpande förteckna i takt med att 
ytterligare arkivmaterial kommer in. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som varit engagerade i föreningen under det 
gänga året. Såväl de som jobbat ideellt med allt från arkivarbete, öppethållande, 
kaffeservering m.m. till de som bidragit med föremål eller ekonomiskt stöd. Det är vi 
tillsammans som gör föreningen! 

Rejmyre februari 2020. 

Styrelsen 




