BYBREV juni 2022
Till bybor och fritidsboende i Västanvik och Karlsarvet
Vår plats i världen
De senaste åren har på många sätt vänt upp och ner på vår tillvaro, från Corona-pandemin till
krig i Ukraina, skenade priser och inflation samt den hela tiden närvarande klimatoron. Det är
skönt att ibland släppa omvärlden och hänge sig åt ”vår värld” i Västanvik och Karlsarvet, till
bylivet, till tryggheten vid Siljans strand och alla fina grannar och vänner. Ta en promenad
genom byarna, längs sjön och upp i skogen. Vi har det bra här.

Om byalaget
Byalaget det är alla vi som bor eller fritidsbor i Västanvik och Karlsarvet. Föreningens stadgar
säger att vi har till uppgift att verka för trivsel och samhörighet för boende i byarna Västanvik
och Karlsarvet. Det kan vara genom olika aktiviteter och evenemang liksom att kunna vara en
samlande röst i olika gemensamma frågor. Vidare ska vi ge möjlighet till gemensamma
samlingsplatser för olika sociala aktiviteter och därför ska föreningen förvalta bystugan med
majstångsplats, bagarstugan, brandstationen, Västanviks Arena, skvaltkvarnen samt några
markdonationer.
Vi är ca 440 personer som är folkbokförda i byarna. Vi har drygt 270 postadresser i byarna och
av dessa så är ca 90 fritidsboenden.
Från styrelsen välkomnar vi idéer och är du intresserad att engagera dig i Byalaget så ta kontakt
med någon av oss i styrelsen!

Byavgift för år 2022
För året 2022 har vi i Byalaget en driftsbudget på i runda siffror
120 000 kronor. Det är ca 20% högre än de närmast tidigare åren.
De ökade kostnaderna gör att vi tvingas höja byavgiften från 350 kr
till 400 kr per hushåll och år. Vi hoppas på förståelse och vilja att
bidra, betala gärna med bifogat inbetalningskort eller med Swish nr
123 133 94 49. Märk med byavgift 2022 och vilken adress som
avgiften avser.

Byavgiften ger:
•
•
•
•
•

Fritt att boka bystugan för möten, sammankomster och fester.
För sammankomster där ni vill utnyttja köket och dess utrustning betalar ni 500 kronor.
Möjlighet att hyra bagarstugan för 400 kronor per dag. Trevlig aktivitet med familjen eller vänner!
Möjlighet till aktiviteter på Västanvik Arena
Möjlighet att använda byalagets vedmaskiner, klinga och klyv, för vardera 100 kronor per dag.
Bidrag till drift- och underhållskostnader för bystugan, Arenan, bagarstugan, brandstation,
skvaltkvarnen, majstången, samt blommor/minnesgåva vid avlidna bybors begravningar.

Midsommar
I år ska vi kunna genomföra vår traditionella majstångsresning efter två års pandemiuppehåll. Som
vanligt blir majstångsresningen vid bystugan kl. 15.00 på midsommardagen. Lämna gärna blommor till
stången under förmiddagen. Vi behöver hjälp med servering av kaffe och glass före och under
majstångsresningen. Det är jättebra om fler hjälper till så att vi får en lika fin midsommar som vi
brukar ha. Välkomna!

Västanvik Arena
Denna säsong hade vi is rekordtidigt på Västanviks Arena från 4 december till och med 6 mars.
Vintern har varit bra för oss med tidig kyla och förhållandevis lite snö. Det har lagts ned många
frivilliga arbetstimmar på arenan av bybor. Vi har kört bort några hundra m3 snö, spolat drygt
100 m3 vatten på banan och förbrukat ca 6000 kWh dyrbar el under denna period. Men vad gör
det när ung som gammal kommer till arenan för att åka skridsko, spela hockey och ha roligt.
Det har varit daglig verksamhet på Arenan under de tre månader vi har haft is och med största
besökarantalet under december och januari. Säsongens höjdpunkt var kampen i mitten på
februari mellan Leksands och Moras flicklag. Tjejerna i LIF: s flicklag är inte bortskämda med
matcher. Mot den bakgrunden bjöd vi in till en match på uterinken Västanviks Arena i sann Winter
Classic anda mellan flickor U12/14 i Leksands IF och Mora IK. Det blev ett rejält rivalmöte över tre
perioder där Mora tog initiativet från början och i tredje perioden kom Leksands flickor tillbaka och
kunde efter en spännande avslutning med publikens stöd vinna matchen med 9-8.
Nytt för i år är att vi via en skylt uppmanar besökare att stötta oss med ett skötselbidrag när
man använder isbanan. Vi har fått in ca 100 betalningar via Swish under säsongen.

Bakluckeloppis
blir det på Arenans P-plats, lördag 16 juli kl. 10-14. Annons kommer i Magasinet. Du hyr en
bilplats för 125 kr och säljer saker du inte längre behöver. Anmälan om medverkan görs till
Anders Niss, 070-361 80 11. Du disponerar din hyrda plats från kl. 9. Behållningen från hyra och
kaffeförsäljning går till driften av Arenan.

Omarronderingen
Den 9 juni skulle lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Överklaganden har igen skjutit upp
byalagets och andra markägares tillträde till nya de nya skogsskiftena. Fortsättning följer.

Enskilda vägar
Kommunens arbete med att förtydliga ägandet och skötseln av de enskilda vägarna i byarna
pågår sedan drygt fem år. Efter pandemirestriktionerna har det nu tagit ny fart. Vägfrågan
berör alla fastighetsägare, oavsett om man är fast- eller fritidsboende i Karlsarvet eller
Västanvik. Lantmäteriet arbetar för närvarande med att bilda vägföreningar i byarna på
kommunens begäran. Preliminärt kallar Lantmäteriet till ett startsammanträde den 12 oktober
för fastighetsägarna i Karlsarvet/Västanvik. Läs gärna mer om vägfrågan i bifogad information
från byalaget och skifteslaget. Kommunens information finns på deras 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. Ytterligare en uppmaning är att hålla efter häckar och buskar
längs byvägarnas korsningar för att främja fri sikt där.

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

