
BYBREV juni 2020 
Till bybor och fritidsboende i Västanvik och Karlsarvet 

I år är inget som vanligt 

Den pågående Corona-pandemin har förändrat allas vår vardag och Byalaget har tvingats 
anpassa verksamheten efter myndigheternas rekommendationer.  
Vår årsstämma som skulle hållits i mars blev uppskjuten tills vidare, valborgsmässofirandet fick 
ställas in och nu blir det traditionella midsommarfirandet inställt. Tråkiga men nödvändiga 
beslut. 
Vi ser möjligheter att under sommaren hålla årsstämman och ordna några mindre evenemang 
utomhus där vi bedömer att vi kan hålla nödvändiga avstånd och uppfylla övriga restriktioner, 
se mer om det nedan.  

Byavgift för år 2020 – i år viktigare än någonsin 

I år ser vi att intäkter som vi får från midsommarfirandet uteblir och att hyresintäkterna från 
bystugan blir lägre. Därför är det viktigare än någonsin att så många som möjligt betalar 
byavgiften som är oförändrad 350 kronor per hushåll och år. Inbetalningskort medföljer, ange 
avsändare, eller så går det bra att swish-betala till nummer 123 133 9449, märk då med 
”byavgift 2020”. Eller swisha med hjälp av QR-koden på baksidan.  

Byavgiften ger: 

• Tillgång till bystugan för sammankomster och fester. För sammankomster som kräver användning 
av köket betalar ni 500 kronor för extra driftskostnader. Övriga betalar 1000 kronor per 
sammankomst.  

• Möjlighet att hyra bagarstugan för 300 kronor per dag.  

• Möjlighet att använda byalagets vedmaskiner, klinga och klyv, för en dagshyra av f n 100 kronor för 
vardera.  

• Täckning för drifts- och underhållskostnader för bystugan, bagarstugan, brandstation, 
skvaltkvarnen, majstången, mm. Byavgiften täcker också kostnaden för byalagets 
blommor/minnesgåva vid avlidna bybors begravningar.  

På gång i byalaget 

Byalaget det är alla vi som bor eller fritidsbor i Västanvik och Karlsarvet. Som medlemmar kan vi 
tillsammans skapa trivsel och påverka vår omgivning och våra gemensamma anläggningar.  
Nedan följer några närliggande aktiviteter.  
 

Västanvik Arena: 
Vintersäsongen blev inte riktigt som vi hade tänkt oss, då vädret spelade oss ett spratt. Men vi 
kommer igen till nästa säsong 2020 - 2021.  

En skänkt förvaringscontainer har kommit på plats och den har vi fräschat upp med lite färg. Vi 
har ansökt hos Leksands Sparbank om ekonomiskt stöd till ett multisportgolv avsett för Roller 
hockey och inlinesåkning på grusbädden. Men tyvärr valde banken att stötta andra 
föreningsprojekt. 
Kommande arbeten på arenan är att rensa grusbädden från ogräs och hyvla underlaget med en 
inlånad väghyvel. Vi vill även få till ett tak mellan den gamla byggnaden och entrén till nya 



boden under sensommaren. Arbetsuppgifterna kräver arbetsinsatser av bybor som kan tänkas 
sig att hjälpa till. Vi återkommer om tidpunkter för dessa arbeten. 
Bakluckeloppis: 
Lördag den 11 juli mellan klockan 9 – 13 blir det bakluckeloppis på Arenans parkeringsplats. Du 
hyr en bilplats för 100 kr och säljer sådant du inte längre behöver. Föranmälan görs till Anders 
Niss, 070-361 80 11. Behållningen från avgiften och fikaförsäljning på plats går till Arenans drift. 
Vi följer riktlinjerna för deltagarantal och ber er hålla avstånd och, om det är möjligt för er, 
betala med Swish. Annonsering kommer. 
Helikopterrundtur:  
Fjolårets succé med helikopterrundturer återkommer onsdag den 8 juli från klockan 12.30 och 
framåt så länge det finns intresserade. Då är det möjligt att se våra byar från ovan. Uppstigning 
sker från Kolbergsholarna och flygföretaget Helinord AB har anpassat helikopter och upplägget 
utifrån Corona-läget. Priset är 300 kronor per person. Möjlighet att köpa fika eller 
hamburgare/korv av byalaget i anslutning. Annonsering kommer. 

Majstångsresningen 

I år är vår traditionella majstångsresning, som sagts ovan, inställd. Majstången kommer att stå orörd 
till nästa år som de flesta av kommunens och byarnas majstänger. Likaså är Brudpigas festligheter i 
Brandstationen inställda. Vi hoppas att ni trots allt får en bra midsommar och kan fira på ett säkert 
sätt. Vi längtar redan till 2021 års majstångsresning! 

Byalagets årsstämma 

Vi behöver stänga verksamhetsåret 2019 och klara av de formella delarna i årsstämman och 
bjuder därför in till årsstämma den 25 juni kl 19.00. Vi kommer hålla till utomhus uppe vid 
Västanviks Arena och i formen som Drive In. Affischer kommer att sättas upp.  

Enskilda vägar 

Kommunens arbete med att förtydliga ägandet och skötseln av de enskilda vägarna i byarna 
pågår sedan drygt tre år. Signalerna är att det kan bli förseningar i tidplanen. Löpande 
information finns på kommunens hemsida. 

Apropå vägar… 

Vi vill skicka en uppmaning att visa hänsyn till de allt fler barnfamiljer som bor i våra byar. Kör 
inte fortare än 30 km/h på byvägarna. Sak samma med länsvägen genom våra bitvis trånga 
byar, tänk på att det är 40 km/h.  
 
Vi ser fram emot den tid när vi kan träffas utan restriktioner, tills dess måste vi hålla ut och ta 
hand om varandra på bästa sätt! 
 

Vi önskar er alla en skön sommar 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Västanviks och Karlsarvets byalag.  
Genom Per Eriksson, byföreståndare 
 

Byarnas hemsida: www.vastanvikkarlsarvet.se  
E-post: info@vastanvikkarlsarvet.se 

http://www.vastanvikkarlsarvet.se/

