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Ärla Vägförening 

Vintern har ju kommit av sig. Om det ska bli 
någon vinter i år måste den komma snart, 
för nu är det mindre än en månad till 
Vårdagjämning och omställning till 
sommartid. Det är klart att vintern på 
nyåret 2020 blir billigare än motsvarande 
2019. Pengarna kan användas till annat. 
 
Parkenheten i Eskilstuna har nu fått en ny 
chef och vi väntar på att han ska ta tag i 
frågan om att överlämna förvaltningen av 
Ärlas park- och grönområden till Ärla 
Vägförening. Vi lär väl inte komma undan 
eftersom LM-förrättningen stipulerar vårt 
huvudmannaskap även för detta. 
 
Vägföreningen ska under våren inventera 
vad som behöver göras under 2020 och 
Årsmötet ska ta ställning till vad vi kan ha 
råd att göra.  
Vi ska även göra en offertrunda för att 
upphandla lämplig entreprenör för 
asfaltjobben. 
 
Vi undersöker även om vad som är rimlig 
ersättning från kommunala och kom-
mersiella operatörer för det vägslitage som 
deras fordon förorsakar i Ärla.  
 

 
 

Ärlabadet 
Ärla Byaråd har nu ett avtal med Eskilstuna 
kommun om skötsel och vad som behöver 
åtgärdas beträffande Ärlabadet.  
Det har redan hänt en hel del med bryggorna. 
Dykbryggan har rustats upp och den gamla 
flytbryggan har tagits bort. Vi har även hittat 

en bra lösning för hur vi ska få fräsch sand på 
den grunda delen av badet. Och det blir en ny, 
bra avspärrning som skiljer barnbadet från 
den djupare delen av badet 
Vi kommer att snygga till området med ny 
färg och oljade möbler till våren. Ny grill finns 
på plats men ska göras i ordning. 
 
Badet ska städas vid en städdag 25 april och 
göras i ordning för den kommande bad-
säsongen. 
Det kommer troligen att sättas upp en bom på 
vägen till badet för att förhindra bilkörning. 
Skogen mellan idrottsplatsen och badet 
kommer att tunnas ut för att ta bort känslan 
av instängdhet. 
 

Ärla i utveckling 

Eskilstuna kommun har nu sålt ett antal villa-
tomter på Parkvägen och Åstorpsvägen – ny 
tvärgata till Vallavägen. På två av fastig-
heterna är man igång med byggandet 
 
Eskilstuna Logistik runt flygplatsen växer 
kraftigt. Det är många som nu har sin 
arbetsplats där och det kommer att bli ännu 
fler! Man räknar med upp till 3000 personer. 
Snart öppnar tre eller fyra restauranger nära 
nedfarten till motorvägen mot Stockholm. 
 

Intresse för 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 tog fram en enkät för att försöka ta reda 
på intresset för boende i mindre lägenheter 
och hus i Ärla. 11 personer besvarade en-
käten.  
Nu går vi ut igen, tillsammans med PRO, 
med samma enkät, för att ta reda på om inte 
det finns fler som är intresserade av detta. 
Det finns säkert många som vill lämna sin 
stora villa och trädgård om det fanns ett 
rimligt alternativ! 
 
Gå in på Ärla Byaråds hemsida under 
”Enkät” och besvara frågorna i enkäten. 
Denna finns tillgänglig under fyra veckor i 
mars. Vi kommer att återkomma med 
resultatet efter ett par månader. 
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 Musikstipendium till 
musikintresserade ungdomar 

Ärla Byaråd kan nu avisera att vi kommer att 
ha möjlighet att dela ut stipendier till 
musikintresserade ungdomar som går på Ärla 
skola eller har gått på Ärla skola.  
Det har dykt upp en sådan möjlighet genom 
att Byarådet har fått ta över Arne Wikströms 
Minnesfond på Sparbanken Rekarne. Arne 
Wikström var rektor vid Ärla skola för rätt 
många år sedan. 
Stipendierna bestäms av en stipendie-
kommitté och ev. stipendier delas ut vid 
festligheterna vid Valborg. Mer information 
hittar du på Ärla Byaråds hemsida 
www.aerla.se. Där hittar du även hur man 
söker stipendiet. 
 

40 km/h på Länsvägarna genom 
Ärla 

 

Det blev avslag i alla instanser: hos Trafik-
verket, Polisen och hos Trafikavdelningen på 
vår ansökan. 
 
Vägföreningen skrev därför till Stadsbygg-
nadsförvaltningen för att åtminstone försöka 
förbättra för gående och cyklande på väg 899 
på de vägavsnitt där det helt saknas trottoarer 
eller liknande.  
Vi väntar på svar. 
 

Cykelvägar 
Byarådet samarbetar med Byalaget i Ek-
lången, Cykelfrämjandet och Hembygds-
föreningen i Åker om en komplett cykelväg 
från Eskilstuna till Mariefred via Åker, 
huvudsakligen på den gamla banvallen. Men 
det verkar vara svårt att få till denna 
fortsättningen. 
Ärla Byaråd, Eklången Byalag och gatuchefen i 
Eskilstuna har nu kommit överens om rutiner 
och ansvar för hur den befintliga cykelvägen 
ska underhållas. 
 

Vårdcentralen i Ärla 
Achima Care har en distriktssköterska på sin 
Vårdcentral i Ärla på Rosenvägen 9. Telefon: 
016 585 8060. 
Öppettider är tisdagar 08:30 – 11:30. 

Utnyttja denna möjlighet så vi får ha  servicen 
kvar i Ärla. 
 

Julgranen vid Pizzerian 
Visst var det fint med julgranen vid Pizzerian! 
Julgranen betalades med bidrag i en bössa på 
COOP och julgransbelysningen bekostades av 
Byarådet. 
Nu ska vi bara se till att få bort resterna efter 
granen och det gamla betongfundamentet. 
 

Valborg 2020 
Ärla IF, Pingstkyrkan och Ärla Byaråd kommer 
att anordna festligheter vid Valborg precis 
som vi brukar. Vi kommer att tala om vid vilka 
tider vi kommer att ta emot ris till brasan 
genom anslag på bl. a. COOP och på hemsidan 
och vi kommer att tala om program för 
kvällen på samma sätt.  
Som vanligt tar vi endast emot ris – inget 
annat! 
Betänk att det nu bara är två korta månader 
till Valborg! Tiden går fort!  
 

Årsmöten i Ärla 
Årsmöten i Ärla Byaråd och i Ärla Vägförening 
kommer att avhållas 19 mars kl 18:30 i 
Pingstkyrkans lokaler. 
Det brukar ta ca 2 timmar inklusive tid för 
inmundigande av smörgåstårta samt kaffe, 
the eller läsk. 
Föreningarna informerar om sina olika projekt 
och medlemmar i Byarådet och andelsägare i 
Vägföreningen får tillfälle att få svar på frågor 
samt säga bä eller bu till verksamhetsplanerna 
etc. 
Årsmöteshandlingar finns på resp. förenings 
hemsida att ladda ner som pdf-filer. 
Alla ärlabor är välkomna! 
 

Musik i Ärla 
Sista tisdagen i varje månad är det Musikkafé i 
Ärla Församlingshem kl 10:00 – 11:30 under 
ledning av Annika Hansander. Alla är väl-
komna att delta i sången. 
Annika håller även i musikunderhållningen på 
Valborgsmässoafton där kören kommer att 
sjunga för oss. Hör av er till Annika om ni vill 
vara med i kören. 
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