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Bildande av ByaRådet 
Ursprungsplanen var att Ärla FastighetsägarFörening till Ärla ByaRåd, det visade sig omöjligt att 

åstadkomma eftersom ÄFF i grunden är en ekonomisk förening som lyder under Bolagsverket och 

Ärla Byaråd vill vara en ideell allmännyttig förening som lyder under Skatteverket. Vi hade flera 

samtal med Bolagsverket utan att hitta någon lösning. 

Den lösning vi enades om var följande 

• ÄFF avvecklas 

• Tillgångar överförs till en nybildad ideell, allmännyttigförening ”Ärla Byaråd”.  

• Ärla ByaRåd nybildas. 

• 2014-09-01 inskickades ansökan om organisationsnummer. 

• 2014-09-18 erhölls organisationsnummer och föreningen var bildad. 

 

Den första perioden i den nybildade föreningen åtgick till att försöka finna arbetsvägar hur vi skulle kunna 

genomföra de olika projekten, vi enades om nedanstående modell 
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Styrelsen. 
Styrelsen har under 2014 bestått av: 

Namn Ansvar vald tid 
Ledamöter  
CG Bergman Ordförande 

Företag 
2014-06-18 1 år 

Oskar Gindemo Församlingar 2014-06-18 1 år 
Melinn Arvidsson Ungdomar 2014-06-18 1 år 
Peter Johansson Föreningar 2014-06-18 2 år 
Thomas Johansson Kommun 2014-06-18 2 år 
Dennis Svensson Ärlabor 2014-06-18 2 år 
    
Suppleanter  
Eirik Isene Sekreterare 2014-06-18 1 år 
Jill Nordgren  2014-06-18 1 år 
Joseph Johansson Ungdomar 2014-06-18 1 år 
Ebbe Bergström Vice Ordförande 2014-06-18 1 år 
Bo Lagerfalk Föreningar 2014-06-18 1 år 
    
Adjungerad Kassör  
Torgny Andersson Kassör 2014-06-18 1 år 
    
Valberedning  
Roger Fransson Sammankallande 2014-06-18 1 år 
Tommy Ljungkvist  2014-06-18 1 år 
Henry Aldrin  2014-06-18 1 år 
    
Revisorer  
Berndt Andersson Sammankallande 2014-06-18 1 år 
Bengt Andersson  2014-06-18 1 år 

 
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under 2014.  
 
Styrelsens ledamöter har varit aktiva med planering bildandet av ByaRådet, etablering av 
hemsida, framtagning av projekt som skall stödjas 
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Ekonomisk berättelse för 2014 
Föreningen förfogar vid årsskiftet över noll kronor. 
 
Det beslutades i den gamla Fastighetsägarföreningen att överskottet skulle överföras till det 
nybildade Byarådet. Det har tagit längre tid att avsluta Fastighetsägarföreningen än vi trodde så 
inga pengar hann överföras innan årsskiftet.  
De medlemsavgifter vi erhållit inbetalades efter årsskiftet varför vi vid årsskiftet inte hade några 
tillgångar. 
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Pågående projekt under 2014 

ÄRLABADET 

 

Sammanfattning  
Ärlabadet anlades 1994 under Fastighetsägarföreningens regi med 
Börje Karlsson som projektledare. Badet färdigställdes och nu är 
projektet att driva och underhålla badet. 

 

Ide 
Att Ärla har tillgång till en badplats är till stor fördel för samhället och underlättar för barnfamiljer samt kan ses som 
ytterligare ett plus för Åsborgen att ha tillgång till bad. 

Organisation 
Projektledare Ebbe Bergström 
Projektdeltagare  Börje Karlsson och Inger Lund 
Kommunkontakt Anders Nyström 
Dokumentation Fortlöpande uppdatering av projektet på hemsidan 

Omfattning  
Projektet omfattar drift och underhåll av badplatsen med tillhörande anläggningar 

Tidplan  
1 maj Inför badperioden 
• Iordningsställande av badplatsen för sommarbruk 
• Kontroll av botten 
• Vattenprov för analys hos VA-verket (namn på kontaktperson) 
• Planering av eventuell simskola 

2-maj - 31 augusti Badsäsong 
• Löpande underhåll, som borttagning av klotter, städning, kontroll av skräp i vattnet mm 
• Kontroll av pump 
• Tömning av papperskorgar 
• Tillse tömning av latrinkärl 
• Städning av strandområde 
• Dokumentation av eventuella skador 

Första helgen i september Iordningsställande inför vinter 
• Inspektion och planering av underhållsåtgärder, vilka redovisas under Bilaga ”Planerade 

underhållsåtgärder”. 

Projektekonomi  
Eftersom kommun tillhandahållit material så har projektet inte belastats med kostnader men om kostnadskrävande 
underhållsåtgärder krävs så skall finansieringen klaras av innan arbeten påbörjas. 
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Fritidsgård 
Sammanfattning  
Ärla behöver ett ställe där ungdomar kan vistas på kvällar och fritid, en ungdomsgård helt enkelt och det vill 
vi öppna. Resultatet av enkäten visade att det finns ett stort önskemål om Fritidsgård i Ärla  

Ide  
En ungdomsgård skulle vara en plats anpassad för unga att mötas, socialisera och lära känna varandra. 
Detta skulle inte bara vara en aktivitet för ungas fritid, utan även en tillgång för Ärlas trygghet. Om ungdomar 
skulle mötas på en ungdomsgård istället för ute i Ärlas samhälle, skulle skadegörelsen i Ärla minska.  

Omfattning  
Fas 1 Förstudie omfattande av enkät bland årskurserna 7 – 9. 
Fas 2 Framtagning av slutrapport med förslag till lokal, aktiviteter, driftorganisation 
 och driftkostnad samt presentation av detta för ansvariga. 
Fas 3 Driftsättning av verksamheten. 

Organisation  
Projektledare, Fas 1 Melinn Arvidsson, och Joseph Johansson 
Projektledare Fas 2 Ej fastställd 
Projektledare Fas 3 Ej Fastställd 

Tidplan  
Fas 1 Uppstart augusti 2014, avslut februari 2015 
Fas 2 Ej fastställd 
Fas 3 Ej fastställd 

 

Redovisning  
80 ungdomar deltog i enkäten, i tabellen redovisas endast majoritetssvaren 

Frågeställningar Resultat 

1 Antal dagar per vecka 52,5%¤ föredrog en till 2 ggr i veckan 

2 Öppningstid 51,2% föredrog kl 18-00  

3 Stängningstid 57,5% föredrog  kl 23.00 

4 Åldersgrupper 51,2% ansåg årskurs 7 - 9 

5 Besöka eller ej 52.5% svarade att de skulle besöka 
fritidsgården1 

6 Övriga önskemål 
53,4% önskade kioskverksamet2 
47,5% vill ha tillgång till spel2 

27,5 % vill ha tillgång till gemensam samling2 

1Av de som svarade nej menade hälften att de skulle besöka fritidsgården om de bott närmare 
2Man tilläts att framföra mer än ett önskemål 

Projektekonomi  
Fas 1 Inga direkta kostnader. 
Fas 2 Ej klarlagd 
Fas 3 Ej klarlagd 

Rekommendation 
Vi fortsätter med Fas 2 
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Valborgsfirande 
Sammanfattning  
I samarbete mellan Pingstkyrkan, Ärla IF, och Ärla Byaråd tidigare (Ärla Fastighetsägareförening) anordnas 
på Valborgsmässoafton en majbrasa, uppträdande, försäljning och fyrverkeri. Tillställningen är fri för alla att 
komma till.  

Ide  

För att få gemenskap och minska ”småsmällandet” som pågick i flera dagar tog ÄFF upp frågan om en 
gemensam majbrasa. Kjell Swengert var drivande för idén som förverkligades första gången 1993 på 
Gölstorps gärde och efter tre år flyttades festplatsen till parkeringen efter station och har varit där sedan 
dess. 

Omfattning 
Efter att fått tillstånd av markägare anordnas material för majbrasa, endast rent trä som kvistar och grenar 
från egna trädgården får läggas i brasan. Rötter, stubbar o.d. är inte önskvärda, Brasan iordningsställs 
dagen innan. 
På Valborg iordningsställs stånden och eldragning utförs.  
Under kvällen följer festligheterna fastställt program som meddelas av konferenciern. 
Stånd: Korv, hamburgare, fiskdamm, sockervadd, kaffe med dopp, pilkastning, och lotterier.  
Lotteriförsäljning sker under kvällen (3 lotterier). Dragning av lotterna sker och anslås i Caféståndet och 
sedan på Konsums anslagstavla 

Organisation  
Projektledare: För Pingstkyrkan Bernt Andersson, för ÄIF Lars-Olof Lundkvist, för ÄBR CG Bergman 

Tidplan  
• Tillstånd från markägaren anordnas omgående, Ebbe Bergström. 
• 17 april markeras plats för brasan och uppläggning av ”brasmaterial”  
• När tillräckligt material är insamlat stoppas uppläggning med markering och skyltar 
• Senast dagen innan Valborg ”föses” materialet ihop 
• Valborgsmässoafton kl 13.00 startar arbetena med att iordningsställa platsen. 
• Valborgsmässoafton kl 19.00, Festligheterna startar, se separat program 
• Valborgsmässoafton på kvällen, Brandkåren är på plats, kontakt tagen med Thomas Johansson 
• Städning och demontering av stånd sker 1 maj. Start kl 09.00 
• Slutredovisning, förslag 2015-05-07 kl 19.00 i Pingstkyrkans lokaler 

Projektekonomi  
Intäkter från försäljning och Sponsring, vid redovisning delas vinst/förlust lika mellan föreningarna. 

Redovisning  

Projektbeskrivningen uppdateras efter genomförd festlighet med de erfarenheter som då vunnits. 
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Hjärt och Lungräddning (HLR) 
Sammanfattning  
Utbildning av Ärlabor i HLR bör ge en trygghet genom att veta hur man skall göra om en allvarig situation 
inträffar 

Ide  

Hjärtstartare på COOP – var den initiala idén. Under arbetet framkom att vikten av kunskap inom HLR – hjärt 
och lungräddning är viktigare, en defibrillator i sig hjälper ingen om ej kompressioner av god kvalitét 
påbörjats inom kort efter ett akut hjärtstopp. 
Detta föranledde en revidering av idén som initialt handlar om att utbilda boende i HLR. 
I en fortsättning av detta projekt blir syftet att focusera på att utbilda invånare i Ärla i basic HLR för att i ett 
senare skede genom lokal sponsring kunna genomföras inköp av hjärtstartare. 

Organisation 
Projektledare   Thomas Johansson 
Övriga deltagare Rtj, Hlr rådet Eskilstuna Kommun 
Kommunkontakt Tobias Erdsjö – Stf Räddningschef E tuna kommun  

Omfattning 
Genomförande av HLR-utbildningar i Ärla. 

Tidplan  
Våren 2015  Förstudie – Hur får/kan vi genomföra detta – Rtj 
Sommar Utbildningsformer 
Hösten Genomföra utbildningar – B.E.S.T AB / Rtj 

Projektekonomi  
Projektet är tänkt att finansieras genom sponsring. Vi skall erbjuda företagare inom upptagningsområde att 
gravera sitt namn på en plakett intill hjärtstararen – skänkt av dessutom är det tänkt att vi skall söka bidrag. 

Redovisning  
Löpande redovisning av Projektledaren på vår hemsidas projektplats 
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Utegym i Ärla 

Sammanfattning  
Att få tillgång till ett utegym i Ärla kan ses som en stor fördel för bygden och lokaliseringen i centrum ger en 
bra tillgänglighet och ur friskvårdssynpunkt är det bara fördelar. 

Ide  

Uppförande av utegym i anslutning till Brandstationen. Tanken är att följa Eskilstuna kommuns redan 
befintliga detaljplan som redan realiserats på flera platser inom kommunen. 

Organisation  
Projektledare  Thomas Johansson 
Övriga deltagare personal från brandkåren 
Kommunkontakt ej klar 
Tillsyn Brandkåren 
Nyttjande Samtliga invånare skall gagnas av utrustningen. 

Omfattning  

Planering, Inköp och uppförand av utegym i anslutning till brandstation. 

Tidplan  
Mars-april ansökan in till förvaltningen 
Maj – juni Planritning 
Juni -  Uppförande  

Projektekonomi  
Målet är att miljö och räddningsförvaltningen står för inköpen av utrustning och att uppförande görs av lokala 
företag.  

Redovisning  

Löpande redovisning av Projektledaren på vår hemsidas projektplats 
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Ärladagen 

 
Sammanfattning 

Ärladagen är en populär tillställning som startades av ÄFF 1996 vid föreningens 50 års jubileum och efter 
några år lades den i vila. 2011 startades dagen upp igen av Lotta Jäder & Jannica Sjöstedt. 

Ide  

Ärladagen är en dag för alla! Under dagen samlas både ortsinvånare, folk utifrån, lokala och långväga 
utställare med flera. Ortens företag och föreningar får chans att visa upp sig och sitt utbud.   
Det finns bland annat gratis karusell så att alla barn har möjlighet att delta på lika villkor trots olika 
ekonomiska förutsättningar. En del av överskottet skänks också vidare till välgörande ändamål. 

Organisation  

Projektledare: Lotta Jäder & Jannica Sjöstedt 
Projektdeltagare: Olika funktionärer 
Ansvarig projektet: Föreningen Omtanke 

Dokumentation:  

Uppdatering på Facebook/hemsidan vad som händer 

Tidplan 

 Projektet sker löpande under hela året 

Projektekonomi 

Intäkter till framförallt karuseller sker via de fantastiska sponsorerna och lotteriet. 

Redovisning  

Välkommen till Ärladagen 29/8 2015 
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Information till medlemmarna 
Under 2014 har styrelsen försökt hålla medlemmarna underrättade om vad som sker och vad 
som skall göras. 
Information har skett via Föreningens Webbplats www.ärla.se  
Föreningens Webbplats är den plats där vi löpande försöker ge information om vad som 
händer och när det händer.  
Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på vår webbplats.  

Slutord. 
Målsättningen att  
”att fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar,  
nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom 
Byarådets säte” 
Har vi inte uppnått ännu. 
 Vi har påbörjat arbetet med 
”att initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlabygden” 
Utmaningen för verksamhetsåret 2015 är att börja fungera som opolitiskt språkrör och att 
fortsätta driva befintliga och nya projekt. 
 
Styrelsen 
 
Ärla 2015-03-17 
 
 

______________________________ _____________________________ 
Carl-Göran Bergman, Ordförande   Torgny Andersson, Kassör 

 
 
______________________________ _____________________________ 
Ebbe Bergström, Vice ordförande   Eirik Isene, Sekreterare 

 
 
______________________________ ______________________________ 
Melinn Arvidsson, Ledamot   Oskar Gindemo, Ledamot 

 
 
______________________________ ______________________________ 
Peter Johansson, Ledamot   Thomas Johansson, Ledamot 

 
 
______________________________ 
Dennis Svensson, Ledamot   


