
Avtal mellan Viby byamän och fiireningen Viby i utveckling

Parter:
Viby by beläget i Arboga församling, Arboga kommun.
Viby i utveckling, florening i Viby by, Arboga florsamling, Arboga kommun, org.nr 802457-

7267.

Bystämman för Viby byamän beslutade den 4 aprll2014 att bystämman skall göra ett

uppehåll.

På uppdrag av Bystämman fcir Viby byamän skall ordförande ftjr stämman Lennart Andersson

Viby Gård, 132 95 Arboga och sekreteraren ftr stämman Lars Karlsson Viby Emerslund,

732 95 Arboga upprätta ett avtal mellan Viby byamän och Viby i utveckling. Där skall framgå

hur de handlingar och egendom som tillhör Viby byamän, enligt nedan redovisad
inventarielista, skall ftirvaltas och vad som skall hända i det fall ftireningen Viby i utveckling
upphör.

Vid årsmöte med Viby i utveckling den26 mars 2014 ställde sig årsmötet positiv till att
förvalta handlingar och egendom tillhörande Viby byamän enligt nedan redovisad
inventarielista, inkl. kostnad för bankfack.

Viby i utveckling förbinder sig att inventarier och egendom ftirvaltas ftir framtiden i bankfack
och valv enligt nedan redovisad inventarielista.

Inventarier och egendom får endast undantagsvis lämna bankfack och valv.

Inventarielista

Inventarielista upprättad för Viby Bys handlingar och egendom av Äldermannen 201312014

Lennart Andersson och Viby i Utveckling Lars Karlsson den 17 mars 2014.

har nummer ll43 och1745.

1 st. Protokollsbok 1775-1780.
1 st. Bok "Viby Skifteslag" 1849-1853.
1 st. Bok "Viby Byordning" 1842-1844.
1 st. Brev från Tage Hedborg till Valter Jansson angående Viby Byordning.
1 st. Handlingar om verkställd fönättning enligt väglagen rörande vägar inom Viby By.
1 st. Pärm for verifikationer 1969-
I st. Protokollsbok 1903-
1 st. Bankbok 7671-34-10499.
1 st. Ordforandeklubba "Viby By"
I st. Lantmäterihandling angående fastighetsbildning registrerad 1987-08-07.
1 st. Underlag for Viby Bys gemensamma vägar.

1 st. Underlag f<ir bildande av samftillighetsförening for Viby Bys gemensamma vägar.

1 st. Kuvert med lösa delar tillhörande karta från mitten av 1700-talet.

4 st. Nycklar till bankfack.
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Handlinear ftirvarade i skåp i bankens valv.

1 st. Bykarta renoverad 1990 fran mitten av 1700-talet
1 sL Bykarta fzn 1802 ftirvaras i ttifodral.
1 st. Bykarta fran 1851 florvaras i plåtfodral.

Ovrigt

1 st. Reservbroräcke till Lerbobron (ft)rvaras hos Lennart Rosdahl) övertas

Viby vägftirening ersättning 0 kronor.
1 st. Frönöt (ftirvaras på Viby Gård)
I st. Vägsladd (ft)rvaras hos K-A Wassberg) övertas av Karl-Ame Wassberg,

ersättning 0 kronor

Kontanter 2,36I:86 på bankkonto 7671-34-10499 överftirs till Viby i utvecklings konto 8182-
8, 0130447 3 I -7 . D|nefter avslutas konto 7 67 I -3 4-10 499 .

Skulle Viby i utveckling upphöra ska allt som tillhör Viby by återliimnas till Viby by
exklusive kontanter.

Liimpliga person/personer att kontakta skall vara någon fran Viby by med i mantal satt jord.

Avtalet skall gälla fran den 4 apnl2014 ochtills någon av parterna säger upp avtalet med en

uppsägningstid av tre månader.

Part åir person i Viby by med i mantal satt jord och firmatecknare ftr Viby i utveckling.

Ändringar eller tillägg i detta avtal skall ske skriftligen mellan person i Viby by med i mantal
satt jord och firmatecknare ftir Viby i utveckling.

Uppsägande part ftirbinder sig att finna ny hållbar lösning ftlr inventarier och egendom i detta

avtal. Detta skall ske inom tre månader, i annat fall fortsätter detta avlzl alt gälla.

Detta avtal har upprättas i två lika lydande exemplar varav parterna tagit var sitt

PÄ uppdrag av Viby byamåin den 4 apfil2}l4

Lennart Andersson Lars Karlsson

För Viby by För Viby i utveckling

För kännedom: Finns på Viby i utvecklings hemsida, http://wwrru-.vibyiu.se/


