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Lite nytt från Ärla Byaråd. 
Byarådet har haft semester precis som alla andra men Ärlabadet har varit öppet för alla – trots något 

sval sommar. Badet har varit välbesökt och vi har inte haft skadegörelser i någon större omfattning.  

Byarådet träffade 11 augusti Eskilstuna kommun för att diskutera trafikfrågor och planer för Eskilstuna 

Logistik Park mm. 

Byarådets styrelses nästa möte är 30 september kl. 19.00. 

Som ni väl läst i tidningen har arbetet med att göra om den gamla banvallen till en gång-, cykelbana 

och ridväg startats med början i Eskilstuna. Avsikten är att denna väg ska dras ända till Åsborgen. 

Byarådet har för avsikt att starta ett projekt som ska utreda ”Fibernätbaserat Internet åt alla i Ärla” till 

en rimlig kostnad. Intresset bland Ärlaborna ska utredas. Se vidare på www.ärla.se  

Byarådets hemsida är nu lite bättre uppdaterat men vi tar gärna emot synpunkter på vilken 

information som ni tycker ska finnas där. Avsikten är att alla Ärlas föreningar och företag ska 

presenteras på vår hemsida med statisk information och att alla fasta aktiviteter och projekt ska finnas 

beskrivna. Hör av er till eirik@aerla.se  

Ny gång-& cykelbana längs 

Tegelbovägen. 
Ärla Samfällighetsförening har under 

försommaren anlagt en gång- & cykelbana 

längs hela Tegelbovägen. Förhoppningen är 

att gående och cyklande ska kunna färdas här 

något säkrare, skiljt från biltrafiken 

Tegelbovägen är 9,5 meter bred, varför en 

G/C-bana inte ska inverka menligt på 

biltrafiken. Vägföreningen hoppas att åtgärden 

ska respekteras av alla trafikanter och att 

Tegelbovägen ska bli säkrare trafikmässigt. Vi 

kommer att experimentera lite med hur vi ska 

kunna snöröja på bästa vis 

Utöver detta ganska stora arbete, är det mest 

asfaltering av schakt som olika entreprenörer 

har grävt i våra vägar samt reparation av olika 

skador. Vi kommer att asfaltera en ganska stor 

del av Lillstigen där det finns ett stort schakt 

och där gammal asfalt håller på att gå i 

upplösning. 

Se Vägföreningens hemsida: www.arlasam.se  

Ryttare i Ärla. 

Det har blivit vanligt att se hästar på Ärlas gator och det är trevligt. Vi måste dock framföra en önskan 

om att ryttarna åker en sväng efter ridningen och plockar upp de högar som hästarna lämnat på 

gatorna. Hästägare och ryttare ska väl inte vara sämre än Ärlas hundägare! 
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Ärladagen den 29 augusti kl. 10.00 – 15-00 
Stor marknad med hantverk, loppis och utställare mm.  

Uppträdande med trubadur. Stort Lotteri. Gratisaktiviteter för barn. 

Ärladagen arrangeras för 5:e året i rad. Familjedagen i Ärla utanför Eskilstuna där alla ska kunna 
delta oavsett ekonomi. Vi har ett gratis tivoli, ponnyridning, provkörning med Predatorbilen och billiga 
aktiviteter såsom fiskdamm, ansiktsmålning med mera. 

Följ oss gärna på vår Facebooksida Ärladagen där vi bland annat lägger upp våra fina 
lotterivinster. Vi har ett stort lotteri med över 200 priser tack vare generösa sponsorer. 
Intäkterna från lotteriet går till att betala en del av tivolit så att det kan vara gratis för alla barn. Tivolit 
är också möjligt att ha gratis tack vare våra fina sponsorer. 

Våra utställare är både loppis, hantverkare, knallar och olika föreningar och företag. 
Bland annat Ärla IF som passar på att visa upp sig och samtidigt göra reklam för gymmet i Åsborgen.  

Arrangör är föreningen Omtanke, en förening som arbetar för att hjälpa andra på hemmaplan. Varmt 
välkomna till Ärladagen mellan 10-15 vid gamla stationsområdet. 
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