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Aria Byarad kan nu agera for Arlabornas basta! 
Aria Byarad bildades for nagra ar sedan och har ett antal projekt som foreningen 
driver. Har finns behov av samarbete mellan kommun ochByaradet 

1. Aria saknas i "Utredning - Kultur- och fritidsnamndens mdtesplatser och 
biblioteksfilialer" av 2016-02-25. 
Aria borde, enligt var uppfattning, finnas med eftersom Aria ligger ca 20 km fran 
biblioteket i kommuncentrum. Att det finns en motesplats i Kjula hjalper foga 
eftersom det inte finns nagon bussforbindelse dit och det i alia fall ar 13 km mellan 
Aria och Kjula. 
Vi vill garna ha svar pa varfor Aria inte ar med i den har aktuella utredningen. 

2. Arlabadet ar ett kommunalt bad som drivs via Byaradet enligt "Servicedeklaration 
badplatser" pa kommunens hemsida. 
Vi vill att samarbetet formaliseras genom att avtal upprattas sa att parterna vet vem 
som forvantas gora vad. Vi vill givetvis aven ha bidrag till verksamheten som ar ideell 
men inte utan kostnader 

3. Aniaggning av en gang- och cykelbana mellan Tegelbovagen och Vastra grand. 
Denna fraga har redan diskuterats med Parkavdelningen och med Arne Jonsson och 
tycks vara en bra losning for de som bor pa Vastra vagen och Vastra grand med syftet 
att slippa ga eller cykia langs den smala och hart trafikerade Rinkestavagen. 
Rinkestavagen saknar trottoar mellan Vastra vagen och Tegelbovagen och ar olamplig 
fardvag for skolbarn och vuxna till fots och pa cykel. Vi vill ha er hjalp. 

4. Utegym ar ett annat projekt inom Aria Byarad i anslutning till lekparken vid 
Tegelbovagen. 
Det skulle det passa utmarkt att anordna ett Utegym nara lekparken. Vi har en ung 
projektledare for detta som ar mycket entusiastisk. 
I samband med lekpark och utegym anser vi att det vore lampligt med nagra bord med 
fasta bankar. Vi bnskar har kommunens syn pa hur vi kan gora en sadan satsning. 

Slutligen: Aria ar ett levande samhalle i utveckiing som ingar i Eskilstuna kommun. 
Vi ser fram emot att Kultur- och fritidsnamnden tar kontakt med Aria ByarSd for att 
diskutera har redovisade projekt. Se garna var hemsida www.arla.se 
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