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VIU Hemsida/Lars Karlsson 

Nyhetsarkiv 
Här finner du alla tidigare presenterade nyheter 

2017-09-24 

 

Höstprogrammet finns nu ute och omfattar fågelskådning tillsammans med 

fågelklubbarna i Arboga och Hedströmsdalen och en torpvandring, se HÄR! 

VÄLKOMNA 

 

2017-06-12 

 

En mårdhanne, (El-off ?), orsakade igår kväll ett ca 2 timmars elavbrott för några 

av oss i södra delen av Viby. Mården hade klättrat upp i en transformatorstolpe och 

kommit i kontakt med högspänningen. En kraftig knall och ljussken uppstod och 

mården avled omgående, se bild HÄR! 

Mälarenergi kom och åtgärdade felet inom ca två timmar. 
 

2017-05-31 

Gökotta i Viby, lördag 3 juni kl 07:00 - 09:00, se inbjudan HÄR! 

VÄLKOMNA! 
 

 

2017-01-31 

Årsmötet kommer att genomföras Torsdagen den 23 februari i Hönshuset, Viby 

Gård, se kallelse HÄR! 

Kl 18:00 kommer Ola Eriksson från Done IT Konsult AB att informera om 

möjligheterna till trådlös bredbandsuppkoppling. Därefter en kort fikapaus och 

sedan genomförs årsmötet ca 18:30. Ta med eget fika. 

Medlemmar samt alla övriga Vibybor är välkomna! 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2017-01-25 

 En ny 130 kV kraftledning planeras mellan Himmeta-Arboga-Kungsör enligt ett 

samrådsunderlag som vissa bybor fick på delgivning i postlådan. Samrådsunderlaget 

från Internet kan ni se HÄR! 

Vi från föreningens styrelse har lämnat ett yttrande på samrådet som insändes 

igår, se HÄR! Många enskilda bybor har också via namnlistor stött styrelsen 

synpunkter. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2016-12-22 

 Styrelsen önskar alla medlemmar en 

  

http://vibyiu.se/onewebmedia/VIU%20H%C3%B6stprogram%202017.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/DSC021461-1.jpg
http://vibyiu.se/onewebmedia/G%C3%96KOTTA%20I%20VIBY.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Kallelse%20till%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202016.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/straksamrad_himmeta-arboga-kungsor_161215.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Yttrande%20130%20kV%20Himmeta-Arboga-Kungs%C3%B6r%20exl%20namnunderskrifter.pdf
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God Jul och ett Gott Nytt År. 

  

2016-12-18 

Kursen i hjärt- och lungräddning samlade 10 deltagare och genomfördes som 

planerat den 14-15 december, se HÄR. 

  

2016-11-18 

Inbjudan att delta i Hjärt- och lungräddning för vuxna har idag utsänts till 

Vibyborna, se HÄR. 

OBS! Anmälan senast den 9 december. Alla är hjärtligt välkomna att anmäla sig. 

  

2016-10-27 

Vi har nu återlämnat beviljat kanalisationsstöd för bredband till Länsstyrelsen, se 

skrivelse HÄR! 

  

2016-10-27 

I tisdags var "Fågel-Uffe" hos oss i Viby och berättade om förändringar i 

fågelfauna under de senaste 50 åren, projekt Tornfalk mm. Föredraget 

uppskattdes mycket av de 18 åhörarna och han fick många frågor.  

I samband med fikat lottades två fina fågelholkar ut som tillverkats av projekt 

Tornfalken. 

Därefter diskuterades framtida aktiviteter för föreningen. Följande förslag 

presenterades och kommer att undersökas vidare av styrelsen: Kurs i hjärt- och 

lungräddning, fortsatta byvandringar, bullermätningar från motorvägen, bjuda in 

intressanta föredragshållare, fågelvandring i byns trädgårdar, vandring/skidåkning 

med grillning. 

Vi uppmanar er att komma in med flera förslag - vänd er till någon i styrelsen med 

era förslag, se HÄR! 

  

2016-10-12 

Tisdagen den 25 oktober kl 18:00 kommer Ulf "Fågel-Uffe" Eriksson att komma till 

Viby och berätta om "Förändringar i fågelfaunan", se informationsblad HÄR! 

VÄLKOMNA! 

  

2016-10-12 

Återbetalning av överskjutande medel från anbudsfasen har slutförts. 

Två familjer, Pär och Laila Martinsson samt Jan-Olof och Astrid Löfdahl, har 

skänkt sina andelar till föreningen 

vilket vi tackar för. 

  

2016-10-12 

Hemsidan har uppdaterats med anledning av att projektet "Infrastruktur i Viby" 

har lagts ned. Rubriken PROJEKT - AKTIVITET har tillkommit och därunder 

http://vibyiu.se/onewebmedia/HLR-kurs.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Utb%20Hj%C3%A4rt-%20och%20lungr%C3%A4ddning.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/%C3%85terl%C3%A4mnande%20av%20beviljat%20bidrag%2020161025%20Sign.pdf
http://vibyiu.se/viby1/om%20f%C3%B6reningen/kontaktpersoner.html
http://vibyiu.se/onewebmedia/F%C3%B6redrag%20F%C3%A5gel-Uffe.pdf
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kommer nya aktiviter att läggas upp efterhand. Där ligger också det tidigare 

underlaget från "Projektet Infrastruktur i Viby" 

  

2016-05-14 

Avloppsmässa i Arboga lördag den 21 maj, se informationsblad HÄR! 

  

2016-05-12 

PROJEKT INFRASTRUKTUR I VIBY 

LÄGGS NED. 

Styrelsen beslutade detta vid möte den 9 maj. Läs 

mera HÄR! 

VMMF, Arboga kommun och övriga berörda kommer att 

underrättas om beslutet. 
(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2016-04-27 

Styrelsen har fått in svar från samtliga fastigheteägare men det återstår att få 

ett förtydligande från en av dem. Därefter kommer vi att kalla till ett gemensamt 

informationsmöte. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2016-04-10 

Vid frågetillfället den 7 april redovisade styrelsen en uppdaterad kalkyl som 

baseras på avslag för ansökan om bredbandsstöd, ett minskat belopp för 

kanalisationsstödet samt ett beräkningsfel. Dessutom har vi fått ett formellt 

klartecken från Sparbanken Västra Mälardalen att vi får lånefinansiera med 2 

miljoner kr. 

För icke närvarande fastighetesägare, som anmält intresse, har den nya kalkylen 

samt anmälningsblankett för anslutning till stamnätet överlämnats i postlådorna 

med telefonnummer till styrelserepresentanter om man har frågor. Fortfarande 

gäller att er anmälan ska var inlämnad till styrelen senast den 21 april. En skrivelse 

har inkommit från Vibyholm och behandlas av styrelsen. 

Se den nya kalkylen HÄR och anmälningsblanketten HÄR. 

  

2016-04-09 

Protokollet från årsmötet, styrelsens sammansättning och det upprättade avtalet 

om förvaltning av Viby byamäns handlingar finns att läsa under fliken OM 

FÖRENINGEN. 

  

2016-03-31 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Avloppsm%C3%A4ssa%20Flyer%202016.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Beslut%20att%20avbryta%20projektet%20Sign.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby20160407Publ.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20Viby20160407Publ.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6r%20anslutning%20till%20stamn%C3%A4t%20f%C3%B6r%20vatten.pdf
http://vibyiu.se/viby1/om%20f%C3%B6reningen/index.html
http://vibyiu.se/viby1/om%20f%C3%B6reningen/index.html
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Årsmötet genomfördes under kvällen i Hönshustet, Viby Gård. Uppslutningen var 

mangrann - hela 31 personer. Årsmötesprotokollet kommer att publiceras senare. 

Efter årsmötet och kaffepausen presenterade styrelsen det slutliga 

kostnadsförslaget för en samfällighet för vatten, avlopp och bredband i Viby. Den 

publika delen av genomgången kan ni se HÄR! 

Ni som har frågor på erbjudandet kan komma tillbaka till Hönshuset torsdagen den 

7 april från kl 18.00 då styrelsen är på plats och ska försöka svara på era frågor. 

Avtal för att gå med i samfälligheten kommer då även att finnas på plats. 

Senast den 21 april vill styrelsen få era slutgiltiga besked om deltagande. 

  

2016-03-30 

Vid bystämman för Viby byamän den 4 april 2014 beslutades att göra ett uppehåll 

och att ett avtal om förvaring av deras inventarier skulle upprättas med Viby i 

utveckling. Avtalet är nu upprättat och kan läsas HÄR! 

  

2016-03-13 

Årsmötet kommer att genomföras Torsdagen den 31 mars kl 18.00 i Hönshuset, 

Viby Gård, se kallelse HÄR! 

Efter årsmötet blir det en genomgång av det slutgiltiga kostnadsförslaget för en 

samfällighet för vatten, avlopp och bredband i Viby. Välkomna! 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2016-02-08 

Ansökan om projektbidrag till bredbandet inlämnat till Jordbruksverket 2016-01-

31. 

Anbudsförfrågan med underlag inlagd på annonssiten OPIC.SE idag 2016-02-08 

med sista ansökningdag 2016-03-04. 

Anbudsförfrågan med underlag inlagt under fliken 

ANBUDSFÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2016. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2016-01-18 

Vi har från idag VMMF fått information om att tiden då VMMF ska gå vidre med 

förbudsärendet med vite är framflyttat till 30 april. Däremot kommer tiden för 

åtgärd inte att förlängas. Den får kvarstå till 31 december 2016. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2016-01-12 

Arbetet med utarbetande av underlag för anbudsförfrågan har pågått hösten 2015 

och är nu inne i sitt slutskede. 

Vid styrelsemöte den 5 januari granskades den senaste uppdateringen av 

Skandinavisk Kommunaltekniks projekteringsunderlag samt en genomgång av 

kvarvarnade behov av uppdatering i projektunderlaget för bredband, krav på 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20VibyPubl.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Vatten,%20avlopp%20och%20bredband%20i%20VibyPubl.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Avtal%20Viby%20byam%C3%A4n%20-%20VIU.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Kallelse%20till%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202016.pdf
http://www.opic.com/
http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/anbudf%C3%B6rfr%C3%A5gningsunderlag%202016.html
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underlag och information till ansökan om bredbandsstöd, genomgång av VMMF 

skrivelse om vitesföreläggande mm. 

En ny underflik ANBUDSFÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2016 är tillagd under 

huvudfliken PROJEKT INFRASTRUKTUR och där kommer underlag att läggas till 

vartefter vi får fram det. 

Den preliminära tidplanen för att komma fram till ett beslutsunderlag som 

respektive fastighetsägare ska ta ställning till senast 2016-04-08, redovisas också 

där. 

Viktigt är att vi från VMMF fått en skrivelse om vitesföreläggande (se här) som 

inte kommer att utfalla om tidsplanen hålls. 

Vilka arbeten som genomförts under 2015 efter informationsmötet i mars är 

sammanställda i kortform, se här. 

Styrelsen återkommer fortlöpande med kompletteringar av underlaget. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-12-23 

Styrelsen i VIU kommer omkring årsskiftet att komma med information om det 

aktuella läget i projektet med vatten, avlopp och bredband. Ett styrelsemöte är 

planerat att genomföras i mellandagarna. 

Styrelsen får önska alla medlemmar en 

God Jul och ett Gott Nytt År. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-10-01 

Framtagning av förfrågningsunderlaget är försenat men flera vill vara med i 

projektet. Läs mera HÄR! 

  

2015-07-29 

Sommarträffen i Viby genomfördes som planerat söndagen den 14 juni i vackert 

väder. Bilder från evenemanget hittar ni under BILDGALLERI och vill ni läsa mera 

så klicka HÄR! 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-05-27 

Årets sommarträff i Viby kommer att genomföras söndagen den 14 juni kl 14.00 

med start på Södra Soldatgården, se inbjudan!(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-05-19 

Ingvar Berglind visar filmen om Jädersbruks historia torsdagen den 28 maj i 

Hönshuset Viby Gård, se annons! 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-05-04 

http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/anbudf%C3%B6rfr%C3%A5gningsunderlag%202016.html
http://vibyiu.se/onewebmedia/VMMF%20skr%20MI2014-1840%2020151218.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/VIU%20Arbeten%202015.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Nyhet%2020151001.pdf
http://vibyiu.se/viby1/bildgalleri.html
http://vibyiu.se/onewebmedia/Vibydagen%202015.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Sommarfest%202015.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Filmen%20om%20J%C3%A4dersbruk.pdf
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Vid styrelsemötet den 29 april beslutades att beställa uppdatering av underlag till 

en anbudsförfrågan. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-03-23 

Årsmötet genomfördes den 19 mars, se årsmötesprotokoll. 

Ett informationsmöte om projekt Infrastruktur i Viby genomfördes i direkt 

anslutning till årsmötet, se protokoll VIU 2015-03. 

Faktura med inbetalningskort för genomförandet av anbudsfasen delas ut till 

berörda under morgondagen. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-03-17 

Synpunkter på ledningsdragningen sammanställdes vid gårdagens styrelsemöte och 

de kommer att presenteras vid informationen nu på torsdag i anslutning till 

årsmötet. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-03-01 

Vi har nu fått VMMF:s skrivelse med anstånd att släppa ut avloppsvatten. 

Skrivelsen kan ni se under fliken Projekt Infrastruktur och underfliken Anbudsfas 

2014-2015. Där finns också den refererade preliminära tidplanen för projektet. 

Per Eriksson/WMMF är inbjuden till årsmötet det 19 mars för att redogöra för 

WMMF:s anstånd. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-02-25 

Hemsidan omarbetad. 

Om ni hittar problem med länkar eller något annat som är felaktigt så hör av er via 

någon i styrelsen, se HÄR! 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-02-23 

Årsmötet kommer att genomföras Torsdagen den 19 mars kl 18.00 i Hönshuset, 

Viby Gård, se kallelse HÄR! 

Efter årsmötet kommer vi att redovisa arbetsläget och tidplan för projekt 

Infrastruktur i Viby. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-02-23 

Ritningar över den nya ledningsdragningen har nu delats ut eller översänts till 

samtliga berörda fastighetsägare. Synpunkter på ledningsdragningen ska vara 

inlämnad/insänd till styrelsen senast den 11 mars. 

Dokumenten finns även tillgängliga under fliken ANBUDSFAS 2014-2015. (För VIU, 

Lars Karlsson) 

  

2015-02-18 

http://vibyiu.se/onewebmedia/Protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B6te%20VIU%2020150319%20Signerat.pdf
http://vibyiu.se/onewebmedia/Protokoll%20informationsm%C3%B6te%20VIU%2020150319%20Signerat.pdf
http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/2014-2015.html
http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/2014-2015.html
http://vibyiu.se/viby1/om%20f%C3%B6reningen/kontaktpersoner.html
http://vibyiu.se/onewebmedia/Kallelse%20till%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202015.pdf
http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/2014-2015.html
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Vid dagens möte med VMMF och Arboga kommun fick Viby ett generellt anstånd 

med förbudet att använda avloppsanläggningarna, dock ska utsända fakturor 

betalas. Anslutning mot VA-nät och bredbands-kanalisation vid Sätra kan göras som 

planerat. Kommunen planerar att besöka Lilljes kycklingstall för att titta på 

anläggningen. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2015-02-13 

Ett arbetsmöte med Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Arboga kommun 

kommer att genomföras den 18 februari. Vid mötet vill vi få besked om anstånd 

med kraven på avloppsanläggningarna samt frågor omkring anslutning till kommunens 

VA-nät. 

Direkt efter mötet planerar vi sända ut ritningar över den planerade nya 

ledningsdragningen till alla berörda fastighetsägare för granskning. Efter att vi 

fått in alla synpunkter planeras ett gemensamt möte preliminärt den 19 mars då vi 

även planerar att genomföra föreningens årsmöte. (För VIU, Lars Karlsson)  

  

2015-01-15 

Mötet med Skandinavisk Kommunalteknik genomfördes idag. Den nya sträckningen 

av stamnätet redovisades, granskades, ändringar infördes mm. En ny utgåva av 

ritningen planeras att utsändas till alla berörda fastighetsägare för granskning 

inom de närmaste veckorna. Efter att vi fått in alla synpunkter planeras ett 

gemensamt möte. 

Vi har också bjudit in Västra Mälardalens Myndighets-förbund och Arboga kommun 

till ett gemensamt möte i kommande månadskifte för diskutera anstånd med kraven 

på avlopps-anläggningarna samt frågor omkring anslutning till kommunens VA-nät. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-12-23 

Skandinavisk Kommunal-teknik kommer att besöka styrelsen den 15 januari för 

genomgång av dimensionering mm av ledningsnätet med anledning av den nya 

sträckningen. Styrelsen återkommer därefter med tidpunkt för gemensamt möte. 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-11-26 

Ett nytt alléträd har planterats efter Valskogsvägen. Det var Trädgårdstjänst i 

Örebro som planterade en lönn på uppdrag av Trafikverket, se bild. (För VIU, Lars 

Karlsson) 

  

2014-11-21 

Vid styrelsemötet i förrgår beslutades att vi går vidare med projektet. Nu utreds 

projektkostnader för uppdatering av underlag, genomföra markförhandlingar och 

hyra in en projektledare samt hur detta ska finansieras. Ett informationsmöte 

planeras att genomföras under december. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

http://vibyiu.se/DSC08617-1.jpg-for-web-large.jpg
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2014-11-10 

Vi har fått in svar på erbjudandet till samfällighet och ska snarast möjligt 

genomföra ett styrelsemöte för att planera fortsättningen. Mötet har försenats 

p.g.a. sjukdom. 

(För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-10-23 

En informationstavla för Viby har satts upp i vägkorsningen mot Valskog. Tavlan 

sattes upp av Jan Lövström och Bosse Lindqvist under den kyliga höstdagen igår, se 

bild. Håll utkik efter information på tavlan! (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-10-04 

Anteckningarna från mötet den 25 september finns inlagt under fliken Erbjudande 

2014. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-09-26 

Ett nytt erbjudande till samfällighet för Vatten, Avlopp och Bredband i Viby 

presenterades vid ett informationsmöte igår, se under fliken Projekt Infrastruktur 

och Erbjudande 2014. Samtliga fastighetsägare ska inlämna ett svar på 

erbjudandet senast den 31 oktober men helst tidigare. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-07-15 

VIU beslutade vid styrelsemötet den 8 juli att utarbeta ett nytt erbjudande till 

Vibyborna om gemensamt Vatten, Avlopp och Bredband med anslutning till det 

kommunala nätet i Sätra. Det nya erbjudandet ska baseras på 

kommunens erbjudande att bygga nät mot Viby för de anslutningskostnader som 

Vibyborna ska betala upptagande av fördelaktigt lån för samfälligheten ändrade 

förutsättningar då alternativet med anslutning till Hamre utgått 

aktuella priser. Arbetet med erbjudandet pågår men det är oklart när det kan vara 

klart på grund av semestrar för uppgiftslämnare. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-07-02 

För andra året i rad arrangerades Vibydagen, denna gång på Väster-gården i Viby 

söndagen den 15 juni med Micke Jönsson som värd. Ett 30-tal personer hade 

samlats och intog fika på gårdens gräsmatta. Stig Hedman från Märsta berättade 

sedan om sina förfäder - släkten Nilsson - som bott på gården troligen sedan slutet 

av 1400-talet. En tipspromenad med många kluriga frågor följde och vinnare blev 

Lovisa Ekstrand som premierades med en fågelholk. Barn och vuxna deltog sedan i 

olika spel och senare tändes även grillen. Ett stort tack till Margareta Bernström, 

Gunilla Andersson och Ewa Ekstrand som arrangörer, till Stig Hedman med hustru 

Eva för informationen samt till värden Micke Jönsson. (Agneta och Lars Karlsson) 

  

2014-06-12 

http://vibyiu.se/DSC08560.JPG-for-web-normal.jpg
http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/2014.html
http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/2014.html
http://vibyiu.se/viby1/projekt%20-%20aktivitet/projekt%20vatten-avlopp-bredband/2014.html
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VIU beslutade vid styrelsemöte igår att omedelbart avbryta projektet med ett 

gemensamt VA-nät med Hamre. 

Motivet är osäkerhet och kostnader för väg-genomgång E18/E20 som gör att vi 

inte ser någon ekonomisk fördel med den lösningen. Styrelsen kommer omedelbart 

att arbeta vidare med en lösning mot Sätra främst genom att undersöka 

möjligheterna till fördelaktiga lån för en samfällighet. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-06-04 

Söndagen den 15 juni genomför vi årets sommarfest på Västergården i Viby. 

Alla är välkomna! Läs mera HÄR! (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-05-24 

Vid kontakt med Ulf Zackrisson på Arboga kommun den 23 maj framkom att det 

från Trafikverket krävs en formell ansökan för att undersöka möjligheten att dra 

ledningar under motorvägen. För att med videokamera undersöka om befintlig 

vägtrumma kan användas måste man gräva ett schakt och för det krävs ett 

tillstånd från Trafikverket. Kommunen undersöker om de kan begära ett sådant 

tillstånd. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-05-24 

Söndagen den 18 maj genomförde vi en torpvandring i Vibys södra delar i strålande 

försommarväder. Vi var 29 personer som fick och gav information om de rivna 

torpen Asptäppan, Karlsberg eller "Lätt-Linas", Bergtorpet, Nybygget, Lurbo och 

husartorpet på Sörängen. Vi tittade också på labyrinten vid "Lätt-Linas" och några 

följde även med till viltbron över E18/E20, se bilder i BILDGALLERI! (För VIU, 

Lars Karlsson) 

  

2014-05-10 

Söndagen den 18 maj med start kl 13.00 gör vi en 2:a Vibyvandring. Vi utgår från 

vägkorsningen till Valskog, läs mer HÄR! 

Välkomna. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-04-30 

Styrelsen genomförde det planerade arbetsmötet med kommun, VMMF och Hamre-

bor den 24 april angående gemensam samfällighet för vatten, avlopp och bredband i 

Hamre/Viby. 

Kommunen har fått ett nej från Vägverket att utnyttja befintlig vägtrumma under 

motorvägen men kommer att genomföra ett möte med dem den 8 maj. Därefter 

återkommer vi med information om resultatet. (För VIU, Lars Karlsson)  

  

2014-03-29 

Protokoll från årsmötet finns nu inlagt under fliken "Om föreningen". I underfliken 

"Kontakt" har dessutom vår nye styrelsemedlem Krister Ekstrand lagts in - 

välkommen! (För VIU, Lars Karlsson) 

http://vibyiu.se/VALKOMNA%20TILL%20ARETS%20SOMMARFEST%202014.pdf
http://vibyiu.se/viby1/bildgalleri.html
http://vibyiu.se/Viby-vandring%20del%202,%202014.pdf
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2014-03-10 

Välkomna till föreningens årsmöte som hålls i Musikrummet på Arboga 

Stadsbibliotek onsdagen den 26 mars kl 18.30. Kallelse se HÄR! Direkt efter mötet 

blir det information om projekt Vatten, Avlopp och Bredband i Viby och de 

pågående diskussionerna med kommunen och Hamrebor. (För VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-03-09 

Styrelsen träffade den 7 mars representanter för kommunen och Västra 

Mälardalens Myndighets-förbund för att diskutera frågan om vatten, avlopp och 

bredband till en gemensam samfällighet Hamre/Viby. Vi presenterade en utförd 

undersökning om Hamrebornas intresse för att delta. Från kommunen kom positiva 

signaler om deltagande som närmare kommer att presenteras vid nästa möte prel 

24 april. Mer information lämnas i samband med VIU årsmötet den 26mars. (För 

VIU, Lars Karlsson) 

  

2014-02-18 

En intresseförfrågan om deltagande i en gemensam samfällighet med Viby har 

delats ut till samtliga fastighetsägare i Hamre och avser Vatten, Avlopp och 

Bredband. Svar har begärts senast 28 februari. Läs mera HÄR! (Lars Karlsson) 

  

2014-01-28 

Styrelsen träffade den 22 januari representanter för kommunen och Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund för att diskutera VA-frågan. Beslutades att vi ska 

fortsätta att undersöka möjligheterna till ett gemensamt VA-nät för Hamre och 

Viby med anslutningspunkt mot Hamre. Läs mera HÄR! 

Ytterligare information kommer att lämnas i samband med årsmötet, onsdag den 26 

mars (Kallelse kommer senare). 

För VIU, Lars Karlsson 

  

2013-12-12  

Vägen genom byn - artikel i tidningen Västmanlands Nyheter initierad av Rolf 

Karlsson. Läs mera HÄR! I samma tidning finns en efterlysning av protokollsbok 

från Viby 1780-1903, se HÄR! (Lars Karlsson) 

  

2013-12-04 

Söndagen den 1:a advent bjöd Gunilla Andersson och Margareta Bernström in till 

glöggmingel i Hönshuset på Viby Gård. Vi var ett 35-tal personer som i det stormiga 

men soliga vädret vandrade dit för att dricka glögg och äta pepparkakor i trevlig 

samvaro. Trots strömavbrott var glöggen varm och ljuset i granarna tända. Tack 

för initiativet. Se bilder till vänster! 

(Agneta Karlsson) 

2013-11-14 

http://vibyiu.se/Intressef%F6rfr%E5gan%20Hamre%20201402.pdf
http://vibyiu.se/20140122.pdf
http://vibyiu.se/VN%2020131212.pdf


Nyhetsarkiv Utg - 2017-11-09 Sida 11 av 14 
 

VIU Hemsida/Lars Karlsson 

Den 1:a Advent, söndagen den 1 december, är alla Viby-bor välkomna till 

"Hönshuset" på Viby Gård mellan 13.30 - 15.30 då Gunilla och Lennart Andersson 

bjuder på glögg och pepparkakor. Läs mer HÄR! (Lars Karlsson) 

  

2013-10-22 

Söndagen den 13 oktober genomförde vi en första byvandring. Vi var 27 personer 

som i det vackra och soliga höstvädret vandrade från Ulla och Åke Persson i Hamre 

fram till vägskälet mot Valskog. Vid varje nu eller tidigare bebott hus berättades 

om dess historia, vilka som bott där och även speciella händelser från gångna tider. 

Hos Ingvar Berglind och Ylva Christenssen i Borgslund blev det en fikapaus i 

trädgården. Bilder från utflykten till vänster! Kopia på Oskar Björnängers artiklar 

om Vibys historia i Arboga Tidning 1991 delades ut men kan även läsas HÄR! 

Byvandringarna planeras att fortsätta under våren 2014 då vi tar oss norrut genom 

byn. (Lars Karlsson) 

  

2013-09-08 

Söndagen den 13 oktober med start kl 13.00 genomför vi en 1:a byvandring. Vi 

träffas hos Ulla och Åke Persson för att vandra norrut längs vägen. Alla är 

välkomna även ni som inte bor i Viby. Läs mera här! (Lars Karlsson) 

  

2013-08-19 

Styrelsen träffade den 15 augusti kommunens representanter Bo Antonsson och 

Ulf Zackrisson samt Per Eriksson från Västra Mälardalens Myndighetsförbund för 

att diskutera VA-frågan. Resultatet av mötet blev att kommunen snarast ska kalla 

till ett nytt möte med representanter för Hamre och vår styrelse för att 

undersöka möjligheterna till en gemensam lösning. Per Eriksson meddelade också 

att det är möjligt att medge förlängd dispens för att åtgärda avloppsanläggningar 

om ett förslag till gemensam lösning kan presenteras. Läs mera här! (Lars Karlsson) 

  

2013-07-01 

Styrelsen kommer att träffa Bo Antonsson, chef för Tekniska enheten i Arboga 

kommun, i mitten av augusti och få närmare information om hur de ser på den 

kommande VA-planen för kommunen och därmed också för Viby. Detta efter att vi 

kontaktat Carl-Erik Almskoug (OPA) som är ordförande för Tekniska nämnden i 

Arboga kommun. För er som är intresserade av hur en VA-plan ser ut kan ni titta på 

Kungsörs som nyligen antogs, se VA-plan (nr 20). Dessutom har Per Eriksson, 

miljöhandläggare på Västra Mälardalens Myndighetsförbund, erbjudit sig att ställa 

upp vid ett informationsmöte för oss i Viby. Det eventuella mötet får vi ta först 

efter möten med Bo Antonsson. (Lars Karlsson) 

  

2013-06-18 

Söndagen den 16 juni anordnades den första VIBYTRÄFFEN arrangerad av 

Margareta Bernström och Gunilla Andersson. I vackert sommarväder samlades vi ca 

35 personer på eftermiddagen hos Ulla och Åke Persson. Träffen började med 
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kaffe på magasinet där Margareta och Gunilla berättade om programmet samt kom 

med förslag till hur vi ska fortsätta med andra aktiviteter, t ex torp- och 

naturvandring under hösten. Kom gärna med förslag till aktiviteter -lämna dem till 

Margareta tel 17075 eller Gunilla tel 15117. En tipspromenad med många lokala 

frågor följde och vinnare blev Anna-Lena Rosdahl som premierades med en 

småfågelholk. Grillen tändes och maten avnjöts i det vacka vädret medan barnen 

provade olika spel. 

Stort tack till Margareta och Gunilla samt till värdparet Ulla och Åke. (Agneta o 

Lasse Karlsson) 

  

2013-06-03 

Vid arbetsmötet den 31 maj mellan kommunens VA-avdelning och Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund beslutades att en VA-plan ska tas fram för 

kommunens landsbygd. Arbetet påbörjas till hösten då en ny tjänst inrättas och 

arbetet beräknas ta ca 2 år. (Kungsörs kommun har nyligen blivit klar med sin VA-

plan som tog 2 år att utarbeta). 

Viby och Hamre har inte högsta prioritet. Något besked när det kan bli aktuellt 

med kommunalt VA-nät i Viby går inte att få. 

Ovanstående innebär att vi som fått krav på oss att förbättra avloppsanläggningar 

ska genomföra det enligt tidigare utsända tjänsteskrivelser. Ref till samtal med 

miljöhandläggare Per Eriksson som informerade på uppdrag av myndighetschefen 

Thomas Åkesson. Har ni frågor kan ni vända er direkt till Per Eriksson på tfn 0589-

670261. (Lars Karlsson) 

  

2013-05-23 

Den 16 juni är det dags för VIBYTRÄFFEN, se inbjudan! 

  

2013-05-20 

Möte mellan kommunens VA-avdelning (Ulf Zackrisson) och Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund (Per Eriksson) kommer att genomföras den 31 maj då VA-

planen ska diskuteras. Efter detta möte ska vi få ett besked hur man ser på vårt 

område i Viby med hänsyn taget till den informations-skrivelse daterad 2013-05-14 

som utsänts till ägare av icke godkända avlopp. Ref till samtal med Thomas Åkesson, 

chef för Västra Mälardalens Myndighetsförbund idag (Lars Karlsson). 

  

2013-04-30 

Kommunalt VA-nät 

Kommunens VA-avdelning har haft möte med Länsstyrelsen den 24 april angående 

anslutning av landsbygds-boende till det kommunala VA-nätet. Vid samtal med 

kommunens VA-chefen Ulf Zackrisson den 25 april framgick att en VA-plan ska 

utarbetas. Syftet är att ringa in och prioritera aktuella områden i kommunen (där 

Viby ingår). Arbetet ska ske i samarbete med Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund och ska även innehålla en tidsplan. Det finns inget datum sagt 
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när VA-planen ska vara klar men Ulf såg det som ett omfattande arbete. 

Föreningen kommer att följa upp läget i slutet av maj. (Lars Karlsson). 

Informationsmöte om Projekt INFRA-STRUKTUR I VIBY den 25 mars. 

Anteckningar från informationsmötet med redovisning av resultatet av 

intresseanmälan med fortsatt handlingslinje hittar ni under fliken Projekt 

Infrastruktur i Viby 

Gemensam aktivitet i Viby i sommar och planerad studiecirkel om ortnamn 

En gemensam aktivitet för byborna planeras till sommaren och det är Margareta 

Bernström och Gunilla Andersson som håller i trådarna. Dessutom finns planer på 

en studiecirkel om våra ortnamn i Viby, se vidare Mötesanteckningar 2013-03-25. 

Årsmötet den 25 mars 

Protokoll från årsmötete hittar du under fliken Om föreningen. 

  

2013-03-16 

Välkomna till föreningens årsmöte som hålls i Musikrummet på Arboga 

Stadsbibliotek måndagen den 25 mars kl 18.00. 

Direkt efter mötet blir det information om projekt "Infrastruktur I Viby" - 

resultatet av intresseanmälan samt fortsatt handlingslinje. OBS! Berör alla i byn. 

  

2012-12-21 

Anteckningar från informationsmötet den 6 december hittar ni under fliken 

Erbjudande - underlag, Mötesanteckningar 2012-12-06. Vid mötet beslutades att 

varje fastighetsägare som vill att styrelsen går vidare med en anbudsinfordran ska 

lämna en skriftligt intresseanmälan till styrelsen senast lördag 2013-01-12. 

Intresseanmälan hittar ni under fliken Erbjudande - underlag, Intresseanmälan. 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen. 

  

2012-12-06 Torsdag 

VIKTIGT Informationsmöte! 

Informationsmöte torsdagen den 6 december kl 18.00 i Musikrummet på Arboga 

Stadsbibliotek då styrelsen presenterar ett erbjudande om deltagande i 

samfällighet vatten, avlopp och bredband. 

Program: 

Lars Björklund Anund Samfällighet berättar om deras erfarenheter av ett liknande 

projekt 

Lantmätare Marianne Eriksson går igenom förslag till stadgar för samfällighet samt 

andelstal 

Redovisning av förslag till kostnadsfördelning och erbjudande att gå med i 

samfälligheten 

Kommunens roll 

Om ni har frågor eller förhinder att delta på mötet kontakta Bosse 0589-19951, 

Lennart 0589-12261, Fredrik 070-3483400 eller Lasse 0589-15443! 

  

2012-12-03 Måndag 
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Underlag för informationsmötet den 6 december är tillgängligt under fliken 

Erbjudande - underlag 

Teknisk beskrivning VA Mark och anläggning är inlagd under fliken 

Projekt Infrastruktur i Viby 


