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Ärla Vägförening 

Våren har kommit även utan Valborg och 
vinterns grus efter sandningar har hunnit 
avlägsnas. Årsmötet är avklarat och alla 
andelsägare har redan fått avier för årets 
andelsavgifter.  
Vägföreningen har hunnit inventera vad som 
behöver göras beträffande asfaltering och 
reparationer och ska nu köra en offertrunda 
med entreprenörer som kan tänka sig att göra 
jobbet. 
 
Det blir troligen inga större asfaltjobb i år, inga 
vägar som ska helasfalteras. Asfaltarbetet på 
Sandvägen blir ganska stort. Det kommer att 
ske stora VA-jobb på Tunavägen och Solgränd. 
Osäkert om vi kan asfaltera dessa i år.  
 

Ärlabadet 
Ärlabadet har nu iordningställts av Byarådet inför 
sommarsäsongen och kommunen har på vår 
uppmaning gallrat ur skogen så att det blivit mer 
luftigt. Ebbe, Bosse och Peter har gjort ett bra 
arbete med målning och uppsnyggning.  
 
Allt detta har resulterat att vi nu har ett fint 
friluftsområde som kan användas för många 
aktiviteter som alla är välkomna till, tänk dock på 
att lämna platsen i samma skick som ni vill finna 
den. Ärla Byaråd har kommit överens med de 
avgående 5-orna att de ska bilda en Badpatrull 
som ska se efter Ärlabadet under sommaren. 

 
Ta gärna en extra sväng förbi badet när ni är ute 
och går och se hur fint det är och dessutom kan 
det förhindra onödig skadegörelse. 
 

 

Ärla i utveckling 
 

Villatomterna på Parkvägen och Åstorpsvägen – 
ny tvärgata till Vallavägen håller på att bebyggas. 
På tre av fastigheterna finns det redan hus på 
plats. 
Vägföreningen önskar givetvis de nya fastighet-
sägarna välkomna till Ärla och till Ärla Byaråd och 
Vägförening.  
 
Logistikparken växer kraftigt. Det ryktas att 
Amazon ska ha ett varulager där. De tre eller fyra 
restaurangerna nära nedfarten till motorvägen 
mot Stockholm är inte igång än och vi vet inte om 
och när de kommer igång. 
 

Intresse för lägenheter i Ärla? 

 
Vi har fått in svar på vår enkät från runt 40 
intressenter av vilka 24 är seniorer, 2 med 
rörelsehinder och 3 studenter. 27 intressenter bor 
i idag i villa i Ärla och 2 bor i villa utanför Ärla. De 
allra flesta, 25 intressenter, vill ha hyreslägenhet 
eller -hus. Endast några få vill ha bostadsrätt i 
lägenhet eller litet hus. Önskad storlek på 
bostaden är genomgående 2 eller tre rum. 
 
Några svar är inte kompletta med alla uppgifter, 
utan visar bara på att det finns ett intresse. 

Vi kommer att ta kontakt med byggare och 
Eskilstuna kommun eftersom det borde vara 
intressant att dels bygga för detta uppenbara 
behov och dels för att det skulle frigöra villor med 
trädgårdar för barnfamiljer. Coronaviruset kom-
mer dock att medföra en viss försening av dessa 
aktiviteter. 

Musikstipendier till Ärla-ungdomar 
 

Ärla Byaråd kommer att dela ut musikstipendier 
till två ungdomar. Detta kommer att ske 2 juli i 
Stenkvista kyrka kl. 19:00 vid ”Musik i 
Sommarkväll”.  
De duktiga stipendiaterna är musikerna Gideon 
och Jacob Ehrlin.  
 
Läs mera om detta på Ärla Byaråds hemsida 
www.aerla.se under Musikstipendium. 
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30 km/h på lokalgatorna i Ärla 
 

Det verkar som att många inte vill se att det finns 
hastighetsbegränsning till 30 km/h på lokal-
gatorna i Ärla eller också saknar de före-
ställningsförmåga för vad som kan ske  
30 - 50 meter längre fram. 
 
Det är sorgligt att man vill tjäna in några få 
sekunder som de i alla fall slösar bort på något 
annat och att de då struntar i riskerna och hänsyn 
till sina grannar i Ärla. Det är inte många sekunder 
man kan tjäna in genom att köra 60 på den korta 
sträcka det är 30. 
 
De som vill sätta ut blomlådor på 30-vägarna kan 
ansöka om tillstånd via blomlador@arlasam.se. 
Tillståndet gäller ett år under snöfri säsong. Se 
mera info på Vägföreningens hemsida. 
 
Vi har några vändplatser som inte har skyltats som 
sådana. Vi kommer heller inte att skylta dessa då 
vi inte har befogenheter att bötfälla eller straffa 
syndare. Det borde räcka med sunt bondvett att 
avstå från att parkera på vändplanerna. 
 

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. 
 

Årsmöten i Ärla 
Årsmöten i Ärla Byaråd och i Ärla Vägförening 
hölls 19 mars i Pingstkyrkans lokaler. 
Årsmöteshandlingar finns på resp. förenings hem-
sida att ladda ner som pdf-filer. 
 

Ärla Byaråds Styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte i Ärla Byaråds styrelse hålls 15 
juni kl 18:00 i Pingstkyrkans café. 
  
Alla Ärlabor är välkomna, i mån av plats.  
Detta bör vara en god chans till att ställa frågor 
om vad Ärla Byraåd gör och komma med förslag. 
För dig som gärna skriver på Facebook om förslag 
till förbättringar i Ärla bör detta vara ett gyllene 
tillfälle! 

Coronatider i Ärla 
 

 
 
Coronaviruset har medfört problem för alla men i 
synnerhet för äldre över 70. Att handla 
förnödenheter av olika slag har blivit ett problem 
eftersom man inte ska röra sig i affärer med 
mycket kunder eller gå på restauranger etc. 
 
För Coop Ärlas del har det lösts på så sätt att man 
kan skicka ett email till arla.bc@coop.se med sin 
beställning och ange namn, födelsenummer och 
mobilnr. Man får sedan ett sms när varorna är 
klara för hämtning på butikens baksida. Varorna 
betalas med Swish vid avhämtning. 
Se Ärla Byaråds hemsida för ytterligare 
information. 
 
För ICAs del finns det en hemsida där det bara är 
att pricka av vad man vill ha och välja en möjlig 
hämttid vid vald butiks lastkaj. Man måste logga 
in på hemsidan med mobilt bank-ID och det måste 
finnas en ledig hämttid. Betalning sker med kort 
eller via Internetbank. 
 
Coop Ärlas service är gratis. Utkörning kan 
anordnas onsdag och fredag för kunder över 70 
års ålder och som bor utanför Ärla tätort.  
ICAs service är inte gratis. 
 
Observera att Coop Ärla är ombud för Postnord 
m. fl. och kan även hantera beställning av öl, vin 
och sprit samt apoteksvaror och betalning för 
varorna.  
 
Det finns även möjlighet att beställa recept-
belagda mediciner via Internet från flera apotek. 
 
Om du som hör till riskgruppen 70+ behöver hjälp 
med beställning och betalning av varor, hör av dig 
till Eirik på tel. 070 623 1209, så hjälper jag dig. 
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