
Bybor i Västanvik och Karlsarvet  
 

Här är årets andra bybrev med årsberättelse, information och en återblick på det gångna året. 

Byalaget 

Byalagsstyrelsen består från årsstämman i mars av Per Eriksson ordförande och byföreståndare, Susanna 

Chamberlain ledamot, Annica Sandy-Hedin sekreterare, Anders Niss arenaansvarig, Einy Berggren kassör 

samt Anders Åsell ledamot. Suppleanter är Mikael Svarén och Jonas Holfve. Hedersuppdraget som 

byuppsyningsman (ansvarig för flaggning) innehas av Pär Pettersson. Tack för i år Pär! 

Valborgsfirandet i år hade vi i och utanför bystugan. Ärtsoppa serverades och kvällens samvaro var 

välbesökt och uppskattad.  

Miljödagen/Städdagen genomfördes den 7 maj. Vi hade bra uppslutning och ett 50-tal personer bidrog i 

arbetet att städa, röja sly och hålla snyggt i byarna. Alla bjöds på kaffe och smörgås. Bra jobbat allihop! 

Midsommarfirandet: I år kunde vi efter pandemiåren fira midsommar som traditionen bjuder med 

majstångsresning på midsommardagen. Stången kläddes på förmiddagen och under eftermiddagens 

program var Annica Sandy Hedin konferencier och Peter Gudmundsson kommenderade stångresningen. 

Mia Maria och Niclas Björkstrand höll talet vid majstången. Spelmän och lekledaren Camilla Sandy ledde 

dansen kring stången. Serveringen i bystugan och lottförsäljningen gav ett bra tillskott till byalagskassan. 

Stort tack till de privatpersoner och lokala företag som skänkt vinster till lotteriet. Brudpiga stod för 

festligheter och dans i brandstation på kvällen.  

Adventslys: Den 20 november var det dags för ett nytt evenemang i bystugan, Adventslys. Drygt tio 

utställare visade prov på skaparkraften i byarna och intresset för det kreativa skapade en härlig 

inramning i bystugan. Byalaget sålde adventsfika och granen premiärtändes. Stort tack till tomten som 

hann med en avstickare till bystugan och dela ut några adventsklappar till barnen. Utanför bystugan 

kunde barnen också få rida på Sandra och Victor Holfves små hästar, tack för att hästarna fick följa med! 

Bystugan: Användandet har kommit i gång igen efter pandemin. Tänk på att möjligheten att låna/hyra 

bystugan för möten och samlingar finns!  

Bagarstugan: Uthyrningen av bagarstugan har sin topp i november och december och har faktiskt ökat 

under pandemin. Bakning är en kul aktivitet!  

Granen vid bystugan: Årets gran är hämtad på Gudmund Lindbergs mark. Tack Gudmund och tack till 

gänget som högg samt Rolf Sund som fraktade och reste granen. 

Västanviks Arena: I mitten på juli genomfördes den årliga bakluckeloppisen på arenans P-plats. Drygt 

tiotalet utställare fanns på plats och besökarna var många. Arrangemanget gav sköna slantar till såväl 

utställare som arenan. Fortsättning följer nästa år. 

I höstas ersattes grusbädden med ett lager av stenmjöl. Tanken med åtgärden är att få till en slätare 

markyta inför spolningen av grundisen. Vi hoppas att därigenom kunna spara något på el och vatten. 

Gruset som togs bort har återanvänts på vägen upp till Kolbergsholarna. 

Tack till gänget som tog bort gruset och ställde i ordning den nya bädden. Hans Hedvall och Rolf Sund 

skötte materialhanteringen och transporterna med bravur. 

Byalagsstyrelsen beslutade på senaste mötet att verksamheten skall hållas i gång på arenan trots 

varningar om höjda elpriser. Barns/ungdomars behov av att kunna röra på sig är viktigt för en god hälsa. 

Beroende på hur elmarknaden utvecklas under vintern kan beslutet komma att behöva omprövas. 



Arenasäsongen sträcker sig som tidigare fr.o.m. vecka 51 t.o.m. sportlovet vecka 9. I skrivande stund har 

grundisen spolats 8 ggr och premiär kan ske inom en vecka. Säsongens skötselschema och 

skötselanvisningar har skickats ut till ett femtiotal berörda. 

Mer information om kommande vinteraktiviteter på arenan kommer att meddelas via byalagets hemsida 

och byarnas Facebook-sidor. 

Vi vill uppmana alla som nyttjar arenan att betala en slant för detta. Information och hur man kan swisha 

finns på den svarta skylten vid Arenan. 

Stort tack till alla frivilliga för allt det arbete som gör Arenan till en fin mötesplats, vinter som sommar! 

Byavgift: Ni som glömt att betala årets avgift kan fortfarande sätta in 400 kr på bankgiro 5965-7114 eller 

med swish 123 133 94 49, märk med er fastighetsadress och byavgift 2022. 

Minnesgåvor: Byalaget har under året tagit emot minnesgåvor vid några tillfällen och från styrelsen 

skickar vi ett varmt tack för gåvorna.  

Omarronderingen: Överklaganden har gjort att omarronderingen fortfarande inte vunnit laga kraft.  

Byalagsstämma ska enligt stadgarna hållas under mars månad 2023, tidpunkt och plats kommer att 

annonseras. Motioner kan lämnas in före årsskiftet. 

Samfällighetsföreningen Västanviks och Karlsarvets skifteslag 

Styrelsen består från årsstämman i april av Sven Påfvels ordförande, Per Eriksson adjungerad ledamot, 

Einy Berggren kassör, Anders Berggren ledamot, Jonas Holfve ledamot samt Anna-Karin Schmutz 

ledamot. Suppleanter har varit Erik Nilsson och Annika Bröms. 

Samfällda vägar och markytor: Vi har under året rensat ett dikesavsnitt i norra Karlsarvet, med 

fastighetsbeteckning Karlsarvet S:2.2. 

Tack alla ni som har hjälpt till att klippa gräsytorna nere vid sjön, hamnen och bystugan med föreningens 

och båtklubbens åkgräsklippare. Vi har fortsatt med frivilliga krafter enligt schema då kostnaderna för att 

köpa tjänsten har bedömts vara för stor. 

Övrigt: Samfällighetsföreningen har under året haft inkomster från båthusarrenden och skogsavverkning.  

Föreningen har under året tecknat ett arrendeavtal med Karlsarvets-Västanviks Bastuvänner för att ge 

möjlighet för den nybildade föreningen att, om bygglov beviljas, uppföra en bastu på Karlsarvet s:5 i 

norra Karlsarvet. 

Föreningens utgifter har under året berört dikesrensningen, skötsel av grönytor och administration. 

Föreningens årsstämma kommer stadgeenligt att hållas före april månads utgång 2023. Kallelse sker med 

affischer och brev till samfälligheternas delägare. 

Byvägarna/enskilda vägar:  

Information från kommunen som rör enskilda vägar och pågående förändringsarbete finns på 

kommunens hemsida eller via kundtjänst. I skrivande stund finns ingen annan information än att 

kommunen kommer att fortsätta processen efter att det nya politiska styret tagit plats. Lantmäteriet 

säger att man är beredda att starta upp förrättningarna igen efter höstens paus. Just nu pekar det mesta 

mot att det första mötet med Lantmäteriet för våra byar kommer under våren.  

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år 

Styrelserna genom Per Eriksson och Sven Påfvels 

Byarnas hemsida: www.vastanvikkarlsarvet.se  Se även Facebookgrupperna för Västanviks resp 

Karlsarvets by  

http://www.vastanvikkarlsarvet.se/

