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Tror du att "DOM ANDRA" kan bli
"VI TILLSAMMANS" här i Ärla?
Det finns långt framskridna tankar på att göra något gemensamt för
Ärlaborna, Fastighetsägarföreningen, Vägföreningen och alla andra
föreningar och företagare här i Ärla och bilda Ärla Byaråd.
Tanken är att vi alla boende tillsammans här i Ärla kan påverka och
utveckla vårt samhälle mer. Göra det ännu bättre! Vad tror du?
Vi har nu Valborgsfirande framför oss och snart kommer
badsäsongen med förhoppning om bad i Ärlabadet. Vi har även
Ärladagen inplanerad. Vem ansvarar och håller i detta nu?
Kan till exempel Ärlabadet utvecklas mer om vi hjälps åt? Finns det
mer att göra tillsammans?
Så….Tycker du att allt är bra här eller finns det något vi kan göra bättre tillsammans?








Vill vi bevara den samhällsservice (butik, kiosk, skola, pizzeria etc.) vi har? Eller vill
vi att den ska förbättras?
Behöver vi se över trafiksituationen i Ärla? Vem ska göra det?
Ökar tung trafik pga. av utbyggnaden i Kjula? Vad innebär det för genomfarten i
Ärla?
Behöver vi en cykelväg in till centrum? Gammalt önskemål. Glöms gamla löften bort
och vad händer och vem bevakar och påverkar?
Hur tvättar Du bilen? ”Miljövänligt” typ på gräsmattan eller på gatan? Åker du in till
stan och tvättar? Kan vi få till någon form av biltvätt i Ärla? Vem ska göra det?
Tycker du att skolskjutsarna och bussarnas turlistor fungerar bra? Vem ska föra
vår talan? Busshållplatsen är den optimalt placerad? Vem håller i frågan?
Hur kan vi minska buset i samhället. Än en gång har Åsborgen haft inbrott. Kan vi
tillsammans göra något? Vem/vilka sabbar vid Ärlabadet? Kan vi hjälpas åt att
minska eller helt få bort detta med känslan att ”Deras” blir till att det är ”Vårt”
tillsammans?

Det var några öppna frågor? Har du några frågor som du tycker är viktiga för just din
situation?
Tänk om vi alla skulle kunna hjälpas åt, gammal som ung, samtliga föreningar i Ärla samt
företag som är knutna till samhället. Kan vi tillsammans utveckla Ärla och få en bättre fritidsoch boendemiljö om vi samverkar genom Ärla Byaråd?

Kom till Pingstkyrkan 12 maj kl. 19.00
och
var med och diskutera om inte "Dom" kan bli "Vi".
Ärla Fastighetsägarförening
Ärla Samfällighetsförening

http://www.arlaforening.blogspot.se/
http://www.arlasam.se
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Ärla Byaråd/Ärla Fastighetsägarförenings
Extra Årsmöte.
Kom till Pingstkyrkan 12 maj kl. 19.00

Det handlar om att ombilda Ärla Fastighetsägarförening till
ett mycket bredare Ärla Byaråd.
I Ärla Byaråd ska alla i Ärla och Ärlas omgivning få var med.
Ärla Byaråd kan bli en förhandlingspartner till Eskilstuna kommun med sina nämnder och
förvaltningar och även till Länsstyrelse och Landsting om så behövs!
Detta är konceptet i stort. Men för att det ska bli av måste vi välja en styrelse. Denna styrelse
ska väljas av Ärlas invånare: alla de som redan är medlemmar i Ärla Fastighetsförening och
alla de som nu tänker bli medlemmar och vara med i Ärla Byaråd.
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öppning av mötet.
Förklaring av vad vi vill åstadkomma.
Genomgång och beslut av nya stadgar.
Val av ny styrelse.
Beslut om medlemsavgift.
Diskussion av Ärla Byaråds verksamhetsplan och beslut om vissa verksamheter eller
aktiviteter.
7. Beslut om tidpunkt och plats för nästa möte.

Ärla Vägförening informerar
Kommer ni ihåg att vi bad om andelsägarnas fullmakter? Nu har vi fått rätt mot Lantmäteriet.
LM har, rakryggat, beviljat oss ett skadestånd på kr 36 000 som vi får inom kort. Det gick
vägen!
Förra hösten slamsög vi 70 rännstensbrunnar. Under försommaren ska vi slamsuga ungefär
lika många och under nästa år lika många igen. Sedan kommer vi att slamsuga brunnarna vart
tredje år på ett löpande schema.
Avier om årets andelsavgifter kommer att skickas ut inom kort. Andelsavgifterna ska vara
betalda före 31 maj.
De som fortfarande inte betalat sina andelsavgifter för 2013 kommer att få en påminnelse,
varefter ärendet går till Kronofogden. Vi har nu lärt oss deras rutiner så det ska gå smidigt.

Ärla Fastighetsägarförening
Ärla Samfällighetsförening

http://www.arlaforening.blogspot.se/
http://www.arlasam.se
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