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Åstorpsvägen är nu klar utom gatubelysningen.

Ärla Vägförening.
Asfalteringen efter fiberschakten och en del
andra schakt är nu klara. Gölstorpsvägen och
Rosenvägen har helasfalterats. Det som
återstår nu är återasfaltering efter ett par
läckage på fjärrvärmenätet som ska göras
våren 2020.
Trafikverket har omsider asfalterat efter
fiberschakten i G/C-banan längs Stationsvägen.

Eskilstuna Logistik runt flygplatsen växer
kraftigt. Det är många som nu har sin
arbetsplats där och det är många som idag vill
ha tag i en bostad i Ärla! Snart öppnar tre
restauranger nära E20.
Det är på gång att bli hyreslägenheter i
Stationsvägen 18.

Förhandlingar med Eskilstuna kommuns
Parkavdelning om hur och när Ärla Vägförening ska ta över förvaltningen av Ärla
Parker och Grönområden verkar ha gått i stå.
Eskilstuna kommun har bollen och fortsätter
att sköta det på sitt sätt.

Lägenheter i Ärla?
Vi vet att det finns intresse för en praktisk
boendeform för äldre och kanske även för
yngre barnlösa singlar och par i Ärla. Vi
ställde en fråga om intresset för annat
boende i Ärla och fick in 10 intresseanmälningar.
Nu går vi ut med en enkät där vi vill veta lite
mera om vilket boende man är intresserad
av.
Gå in på Ärla Byaråds hemsida under
”Enkät” och besvara frågorna i enkäten.
Vi kommer att återkomma med resultatet
efter ett par månader.

Samma entreprenör som förra vintern ska
sköta vinterväghållningen även kommande
vinter. Se Vägföreningens hemsida.
Ärla Byaråd och Vägföreningen har träffat
Parkavdelningen om vad som behöver göras
med Lövängsskogen. Vi hoppas att våra
åsikter kommer att resultera i några åtgärder.

Ärla Byaråd.
Ärlabadet:
Byarådet har nu ett avtal med Eskilstuna
kommun om skötsel och vad som behöver
åtgärdas.
Det kommer att hända en hel del med
bryggorna. Vi har ännu inte hittat en lösning
för hur vi ska få dit ny sand på den grunda
delen av badet. Hör gärna av er om ni kan
hjälpa oss med det.
Vi kommer att snygga till badet med ny färg
och oljade möbler till våren. Ny grill ska göras i
ordning mm.
Badet har städats och gjorts klart för vintern.
Vi har även fått ett litet bidrag från Eskilstuna
kommun.

40 km/h på Länsvägarna?
Vägföreningen fick 10 april svar från
Eskilstunas Trafikavdelning på vår ansökan om
sänkt hastighet till 40 km/h på länsvägarna
genom Ärla.
Det blev avslag i alla instanser: hos Trafikverket, Polisen och hos Trafikavdelningen.

Ärla i utveckling:
Eskilstuna kommun har nu sålt ett antal villatomter på Parkvägen och Åstorpsvägen – ny
tvärgata till Vallavägen.
Ärla Byaråd https://www.ärla.se
c/o Ärla Vägförening, Box 2, 63536 Ärla

Vägföreningen skrev därför till Trafikverket för
att åtminstone försöka förbättra för gående
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och cyklande på väg 899 på de vägavsnitt där
det helt saknas trottoarer eller liknande.
Vi fick som svar att detta inte var prioriterat
och dessutom helt onödigt. Svaret var baserat
på gamla och felaktiga uppfattningar. Vi
kommer att gå vidare med ärendet.

Valborgsmässofirande är ett av Ärla Byaråds
evenemang tillsammans med Pingstkyrkan
och Ärla IF. Pengar till det årliga fyrverkeriet
betalas dock av de gåvor som samlas in under
evenemanget, inte av medlemsavgifterna.

Cykelvägar.
Byarådet samarbetar med Byalaget i Eklången, Cykelfrämjandet och Hembygdsföreningen i Åker om en komplett cykelväg
från Eskilstuna till Mariefred via Åker,
huvudsakligen på den gamla banvallen. Det
verkar inte vara omöjligt att få till en
fortsättning från Eklången till Åker.
Ärla Byaråd och Eklången Byalag har träffat
gatuchefen i Eskilstuna och kommit överens
om principerna för hur befintlig cykelväg ska
underhållas.

Om du och din familj inte redan är medlemmar: Bli medlem i Ärla Byaråd nu för endast kr
100 för hela 2020.
Betala gärna med bankgiro till: 576-5342 eller
med Swish: 123 488 4045

Bli medlem i Ärla Byaråd.
Ärla Byaråd är en ideell, allmännyttig förening
som är listad som bidragsberättigad förening
hos Eskilstuna kommun.

Du utnyttjar väl Distriktssköterskan
Achima Care: Rosenvägen 9
tisdagar 09:30 -11:30. Tel 016 585 8060

på

Alla pengar som föreningen får, går till projekt
och evenemang som är till nytta och nöje för
Ärlaborna. Den huvudsakliga intäkten är
medlemsavgifter.
Ärla Byaråd sköter det kommunala Ärlabadet
och ska enligt avtal ha en årlig ersättning för
kostnaderna och det arbete som föreningen
lägger på badet.
Ärla Byaråd är engagerade i ett antal projekt
som alla syftar till att förbättra livet i Ärla.
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