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Valborgsmässoafton.
Programmet för detta samarrangemang
med Ärla IF och Pingstkyrkan blir som
vanligt med den skillnaden att vi även
kommer att få höra körsång av Ärlas nya
kör under ledning av Annika Hansander.
Allt om Valborg finns på Ärla Byaråds
hemsida under Projekt.

Ärla Vägförening.
Den sista asfalteringen efter fiberschakten
och en del andra schakt ska göras nu på
våren/försommaren.
Vi kommer även att helasfaltera Gölstorpsvägen och Rosenvägen. När detta
kommer att göras vet vi inte nu eftersom
detta är beroende av tillgång till asfalt,
maskiner och professionella asfaltläggare.
Det är PEAB som ska göra asfalteringen
men Enebo sköter förberedelserna.

Ärla Byaråd.
Det är fortfarande inte för sent att bli
medlem i Ärla Byaråd! Gör slag i saken
nu.
Betala in medlemsavgiften kr 100 till Bg
576-5342, så är det klart för hela
familjen och 2019!

Äldreboende 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. Tony
Möller var på sin tid igång med ett projekt
men det blev tyvärr inget av.
Nu vill vi fråga ärlaborna om hur det är
med intresset för ett boende i hyreslägenheter anpassade för äldre som
kanske tycker det börjar bli jobbigt med
stort hus och trädgård men som gärna vill
bo kvar i Ärla.
Skulle du vara intresserad om möjligheten fanns till ett sådant boende ev.
även med någon form för äldreservice?

Ärlabadet:
Byarådet håller äntligen på att få ett avtal
med Eskilstuna kommun om skötsel av
det kommunala badet. Badet rustades upp
förra sommaren.
Fastighetsägarföreningen och Ärla Byaråd
har skött Ärlabadet sedan det anlades och
har nu äntligen fått kr 15 000 från Eskilstuna kommun.
25 maj kl. 10:00 samlas de som vill och
kan på badet för att göra det i ordning inför
sommaren. Föreningen bjuder på fika.

Ärla Byaråd vill undersöka vilka möjligheter det finns för ett sådant boende om
tillräckligt många anmäler intresse.

Ärla i utveckling:
Det är fortfarande endast tre av fyra
villatomter som Eskilstuna kommun har
sålts vid Åstorpsvägen – ny tvärgata till
Vallavägen.
Åstorpsvägen är nu klar för slutbesiktning
men det saknas belysning och toppbeläggning.

Gå in på Ärla Byaråds hemsida under
”Ärla i utveckling” – längst ned och anmäl
ditt intresse: https://www.aerla.se/arla-i-

utveckling/
_________________________________

Eskilstuna Logistik runt flygplatsen
fortsätter att växa med ständigt flera
verksamheter och flera anställda som
behöver bostäder. Några kommer väl att
inse att Ärla är en intressant bostadsort!
Ärla Byaråd https://www.ärla.se
c/o Ärla Vägförening, Box 2, 63536 Ärla

Du utnyttjar väl Distriktssköterskan på
Achima Care: Rosenvägen 9 tisdagar
09:30 -11:30? Tel 016 585 8060
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Ingen hastighetsbegränsning till 40 km/h på
Länsvägarna genom Ärla.
Ärla Vägförening har den 10 april från Trafikavdelningen hos Stadbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna fått svar på vår ansökan om sänkt hastighet till 40 km/h på
Länsvägarna genom tätorten Ärla.
Det blev avslag i alla instanser: hos Trafikverket, Polisen och hos Trafikavdelningen.
Polisen tyckte till och med ”Att en del trafikanter inte respekterar gällande
hastighetsregler eller inte visar tillräckligt med hänsyn till andra medtrafikanter, är i
sig ett trafiksäkerhetsproblem och kan vara störande men inte ett skäl för sänkt
hastighet”!
__________________________________________________________________

Ärla Byaråd
Ärla Byaråd är en ideell, allmännyttig förening som är listad som bidagsberättigad förening hos
Eskilstuna kommun.
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. Läs om dessa
på Ärla Byaråds hemsida: https://www.aerla.se
Ärlabladet bekostas av Ärla Byaråd och delas ut av frivillaga.
Valborgsmässofirande är ett av Ärla Byaråds evenemang. Pengar till det årliga fyrverkeriet betalas
dock av de gåvor som samlas in under evenemanget, inte av medlemsavgifterna.
Om du och fin familj inte redan är medlemmar:
Bli medlem i Ärla Byaråd nu för endast kr 100.
Betala gärna med bankgiro till: 576-5342
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