
Beslut antagna vid Lansjärv Övre och Västerviks byastämma lördag den 28 februari 2015 

1. Stämmans utlysande godkändes  

2. Som ordförande för mötet valdes Birgit Kalander 

3. Som sekreterare valdes Astrid Lithner 

4. Som justeringsman valdes Jan Erik Silverplats och ordförande 

5. Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes 

6. Den ekonomiska rapporten gicks igenom och godkändes 

7. Revisorernas rapport lästes upp och godkändes 

8. Styrelsen och räkenskapsföraren beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

9. Årsavgiften för 2016 antogs av till 100:-/fastighet 

10. Statförslaget för 2015 antogs  

11. Som byaålderman för 2015 valde stämman Birgit Kalander tillika firmatecknare var för sig 

12. Som kassör för 2015 valde stämman Tord Henriksson tillika firmatecknare var för sig 

13. Som övriga styrelseledamöter valdes: Anders Johansson, Stefan Henriksson, Ingvar Lithner 

och Kurt Larsson 

14. Som ordinarie revisorer valdes Bengt Henriksson och Gulli Vikman och som revisions 

suppleant valdes Jan- Erik Silverplats 

15. Inga skriftliga förslag har inkommit varvid denna punkt lades till handlingarna 

16. Övriga frågor – Trivseldag med byamännen diskuterades. Stämman antog att genomföra en 

trivsel-och informationsdag under sommaren 2015. Dag och tid fastställes senare. Därutöver 

beslutar byamännen att skicka ut ett informationsbrev till delägarna gällande årsavgiften och 

vad som beslutats vid byastämman. 

17. Stämman avslutades 

 

Informationsbrev från byaåldermannen 

Hej, här har ni ett litet informationsbrev till Er delägarna i Lansjärv Övre och Västervik. Långt 

tillbaka i tiden hade byastämman en stor betydelse för människorna inom området. Då 

antogs gemensamma regler både för lag och ordning men även regler inom jordbruk, fiske 

och jakt som skulle gälla inom området, allt för att tillfredsställa den enskilde människan och 

markägarna. Fortfarande 2015 kontaktar kommunen, olika myndigheter, företag byaålder-

mannen när det finns frågor som berör hela området.  

  

Från byamännens sida tar vi kontakt med olika myndigheter/företag när det gäller gemen-

samma byafrågor. Det har varit alltifrån skog på byasamfällen till gatulysen i byn och olika 

vägprojekt.  

 

Vår avgift på 100:-/fastighet som erläggs årligen går idag till b.l.a. plogning av väg, porton, 

hyror m.m. Tyvärr ser vi att alla inte betalar denna avgift. Av 37 delägare betalar endast 23 

årsavgiften.  Om Ni har glömt eller missat betala in avgiften. Betala då in på Lansjärv Öv. och 

Västerviks  BG 623-6731.  

 

PS! Du kan ta del av Lansjärv Övre och Västerviks handlingar på www. folketshuslansjaerv.se 

 

Mvh. Birgit Kalander/byaålderman 


