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Årsmöten i Ärlas föreningar. 
Mars månad är den månad då alla årsmöten ska avhållas i ideella föreningar. Så också i Ärla. 

 Ärla Samfällighetsförening har 

Årsmöte 8 mars kl. 19.00 i 

Församlingshemmet i Ärla. 

 Ärla Byaråd har Årsmöte 16 mars 

kl. 19.00 i Pingstkyrkan. 

 Ärla IF har Årsmöte 22 mars kl. 

19.00 på Åsborgen. 

Det är mycket viktigt för det sociala livet i 

Ärla och för föreningarnas överlevnad att 

många deltar i Årsmötena. Hur ska man annars veta vad Ärlaborna tänker och tycker? Kom på våra 

Årsmöten. Ingen ska tvingas att ta på sig styrelseuppdrag som man inte vill eller kan. 

Ärla Byaråd 
Under årsmötet kommer vi även att avhandla frågor runt de olika projekten: Fibernät i Ärla, 

Cykelbana på banvallen, Trafiksäkerhet, Containermack, Ungdomsgård etc. 

Årsmötet kommer att förmedla nyheter om Fibernät i Ärla och för att ev. känna av stämningen inför 

eventuellt beslut om upphandling. Fortfarande: Anmäl ert intresse för Fibernät i Ärla, SNARAST!! 

Projektledaren för projektet Trafiksäkerhet har avsagt sig uppdraget varför vi söker en person som 

kan överta uppdraget att torgföra Ärlabornas synpunkter på säkra korsningar med gång- och 

cykelbanor, övergångsställen, trottoarer, hastighetsbegränsning etc. Asfalteringen av Stationsvägen 

och Svanäsvägen under 2016 är givetvis något som behöver bevakas och påverkas. 

Vi vill gärna påpeka att vi faktiskt har en fungerande Ungdomsgård som Pingstkyrkan sköter. 

Ungdomsgården är öppen för ungdomar över 12 års ålder varje fredag 20:00 – 22:30. Se gärna info 

på hemsidan: http://www.aerla.se/ungdomsgarden-i-arla/ 

Motioner till Byarådets Årsmöte måste lämnas in före 19 februari (nästa styrelsemöte)  

Ärla Samfällighetsförening 
Den summan som vi i 2006 lyckades få i ersättning för 30 års uteblivet underhåll av Ärlas vägar håller 

på att ta slut. Vi har höjt standarden på flera vägar, reparerat skador och underhållit vägarna 

sommar som vinter. Vi kommer att föreslå höjning av andelsavgiften för att inte helt tömma 

sparkapitalet. 

Vi kommer givetvis även att presentera ett förslag till Verksamhetsplan för 2016. Andelsägare är 

välkomna att inför Årsmötet lämna förslag i form av motioner senast 18 februari (nästa 

styrelsemöte).
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Nytt år för medlemskap i Ärla Byaråd, ny medlemsavgift. 

Byarådet är en förening som arbetar helt ideellt för Ärlas och Ärlabornas bästa. Det utgår 

inga arvoden till ledamöter i Byarådets styrelse. Vartenda öre du betalar i form av 

medlemsavgift kommer att användas till något som är nyttigt eller trevligt för er som bor i 

Ärla. Exempel på saker som betalas av medlemsavgifterna är: 

 Ärlabladet som ju ska tryckas och distribueras och 

även hemsidan har lite blygsamma kostnader. 

 Ärlabadet kräver underhåll, reparationer och en och 

annan ny pryl. 

 Valborgsmässofirandet kostar en slant. 

 Hjärt- och lungräddningskurser kostar även de en 

del. 

 Aktiviteter och jippon på den nya cykelbanan kan 

komma att kosta lite. 

 Vi kanske skulle kosta på lite utsmyckning i Ärla 

centrum. Blommor? Julgran? 

 Etc. 

 

30 km/h gäller på de flesta vägar i Ärla även under vintern då  

b r o m s s t r ä c k a n är längre!! 

MEDLEMSKAP i Ärla Byaråd. 

Passa på att förnya medlemskapet i Ärla Byaråd eller om du inte 

var medlem redan förra året, se till att du blir medlem 2016. 

Medlemskapet kostar endast kr 100  

pengarna går helt och hållet tillbaka till Ärla Stationssamhälle. 

Betala in medlemsavgiften på Bankgiro: 576-5342 

Kom ihåg att även meddela ditt namn, adress och gärna även 

din email-adress. 
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