
Ärla Fibernät 
 

Beskrivning av stationssamhället Ärla 
 

Ärla stationssamhälle är en tätort som ligger i Eskilstuna kommun i Sörmland. 

Tätorten har ca 1300 invånare som bor ganska koncentrerat runt den nu nerlagda järnvägsstationen.  

Ärla kyrka ligger ca 7 km från Ärla Stationssamhälle. Det är ca 18 km från Ärla till Fristadstorget. Ärla 

är en ganska självständig tätort eftersom det är så pass långt till ett större samhälle med affärer och 

kommunal service.  

Det finns 414 fastigheter med 614 ägare i Ärla Samfällighetsförening. Eftersom Ärla tätort (så som 

tätorten klassificerats på Bredbandskartan) sträcker sig utanför det som ingår i Vägföreningens 

ansvar, kan det tillkomma några fastigheter till, inklusive Löta handelsträdgård. Vägföreningens 

gatunät är ca 10 km långt med nästan enbart asfalterade vägar. I norra ändan av samhället kan det 

tillkomma omkring 100 meter grusväg. Svanäsvägen, Stationsvägen och Rinkestavägen är länsvägar 

som sorterar under Trafikverket. 

I Ärla finns en lågstadieskola, upp till 6:e läsåret samt förskola och fritids med en massa barn. Det är 

tydligt att medelåldern i Ärla har sjunkit kraftigt. Många äldre har sålt sina fastigheter och flyttat till 

lägenhet i tätorten Eskilstuna. I stället har unga barnfamiljer flyttat till Ärla. 

Det finns ett äldreboende i Ärlagården och ett par gruppboenden. 

Kommunfastigheter har flera flerfamiljshus men de flesta fastigheterna är av typen enfamiljshus 

längs asfalterade gator, gränsande mot varandra. Samhället är uppdelat i ett stort och några få 

spridda områden inom vilka fastigheterna ligger tätt. 

Samhället har en brandstation som idag är kommunal.  

Det finns ett COOP Nära med stort sortiment och som är ombud för Post i Butik, Systembolaget, 

Apoteket och Schenker med flera. Även en kiosk med spelutbud finns. 

Ärla är även på väg att få en container-mack från Smart AB.   

Ärla Pizzeria med öl och vin-rättigheter ligger i det gamla stationshuset. Det  är ett populärt ställe 

som även bjuder på kulturaftnar med vissång mm under somrarna. 

Ärla Byaråd anordnar Valborgsmässofirande och en Ärladag med nöjespark och marknad en gång 

per år. Byarådet ansvarar även för det kommunala Ärlabadet. Byarådet ger ut ett Ärlablad 3 -4 ggr 

per år och har en egen hemsida: www.ärla.se  i syfte att informera Ärlaborna om vad som är på gång 

och om hur långt olika projekt har kommit etc. På hemsidan finns beskrivning av de olika projekten 

som Ärla byaråd har initierat och driver. 

Löta handelsträdgård är en av de stora i kommunen. Swesystem är ett företag i Ärla som erbjuder 

tekniskt avancerade system. Deras viktigaste produkter är kamerautrustning för helkopter. 
I övrigt finns ett rikt utbud av mindre företag och föreningsverksamheten i Ärla är omfattande: se 

menyval på hemsidan. 

http://www.ärla.se/


Ärla Fibernät 
 
Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, har anlagt ett stort fjärrvärmenät i Ärla. I samband med att detta 

anlades, lade man även ned slangar för fiberkabel. Dessa bör kunna utnyttjas i projektet.  

42 fastigheter har redan fiberbaserat bredband hos Fibra.  

Ärla Samfällighetsförening sköter samhällets gator till allas tillfredsställelse: ”bättre än i stan!” – 

både sommar och vinter!  

Ärla Idrottsförening har många sektioner för olika idrotter och har många utövare på elitnivå 

samtidigt som man tar hand om Ärlas barn och ungdomar på Ärlas sportarena Åsborgen. 

Ärla Pingstförsamling och kyrka engagerar många och deltar aktivt i många arrangemang. Även 

Ärla/Stenkvista församling är aktiva och har ett församlingshem i samhället. 

PRO har en lokalavdelning som är mycket aktiv och som arrangerar många aktiviteter. 

       


