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Ärla Vägförening. 

Ärla Vägförening kallar till Årsmöte 

7 mars kl 19.00 i Pingstkyrkan i Ärla. 

Alla Årsmöteshandlingar kommer att finns på 

föreningens hemsida från 14 dagar innan 

mötet. Se www.arlasam.se och Årsmöten. 

Alla delägare är välkomna! Föreningen bjuder 

på kaffe med tilltugg. 

Detta är det tillfälle som bjuds för delägare att 

komma till tals med hela styrelsen samlat. Det 

är här och nu som du som delägare kan 

påverka vad som ska göras enligt en Verksam-

hetsplan, hur det ska göras och vad som inte 

ska göras. 

Calle Bergman avgår som ordförande varför 

ny ordförande behöver väljas.  

Fiberprojektet 

Fibra har kommit med ett erbjudande till 

alla Ärlabor att ansluta sig till Fibras 

fibernät för kr 22 900. 

 

Bindande anmälan ska vara inlämnat till 

Fibra före 23 februari. 

 

Det är givetvis en besvikelse att priset 

ligger så högt men om man ska köpa 

färdig fiberanslutning på samma sätt som 

man köper tex. Majas matkassor, blir det 

givetvis dyrare - men bekvämare. 

 

Se mera om 

Fibras 

erbjudande 

på Ärla 

Byaråds 

hemsida.    

Ärla Byaråd 

Ärla Byaråd kallar till Årsmöte  

14 mars kl 19.00 i Pingstkyrkan. 

Se Byarådets hemsida: www.ärla.se där 

Verksamhetsberättelse och andra Årsmötes-

handlingar kommer att finns för utprintning. 

Befintliga och nya projekt kommer att 

redovisas. Som medlem i Ärla Byaråd har du 

möjlighet att föreslå nya projekt och komma 

med åsikter om de pågående. Se hemsidan! 

Årsmötet kommer även att besluta om 

ändrade stadgar. Endast medlemmar får 

rösta. 

Det kommer även att väljas en ny ordförande. 

Macken 

 

Det är nu helt klart med tillståndet från alla 

myndigheter. Vattenfall har nu schaktat 

och dragit ledningar från ett skåp på 

Sergels väg till Macken. 

Nya avbalkningar har satts upp och det är 

i princip klart att fylla på bensin och diesel 

och börja sälja. 

Det enda som återstår är lite asfaltering 

som väntar på att tjälen ska vika.  
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Ungdomsgården i Pingstkyrkan: 

”Homies” 
Alla ungdomar över 12 är 

välkomna fre-

dagskvällarna från kl 

20.00.  

Kontakta gärna Sara på 

tel. 073 697 7764 om du 

är osäker på tiden eller något annat. 

Kolla gärna deras hemsida: 

http://pingstarla.se/ungdom/homies/  

Ärlabadet 
Ärlabadet ska göras i ordning för den kom-

mande sommaren med ny sand, reparerade 

bryggor mm. 

Ebbe Bergström och Calle Bergman leder och 

samordnar. 

Trafiksäkerhet. 
Trafiksäkerhetsarbetet pågår med intentionen 

att få ner hastighetsgränsen på länsvägarna 

till 40 km/h samtidigt som Vägföreningens 

vägar blir genomgående 30 km/h. Detta skulle 

då förslagsvis även gälla Tegelbovägen, 

Bryggarvägen och Åsvägen med tvärgator.  

Även cykelvägarna ska förbättras så snart det 

blir frost- och snöfritt. 

Grannsamverkan. 
Kontakta Benny Ljung om du kan tänka 

dig att vara områdeskontakt för ett 

hanterbart avsnitt av Ärla, 10 – 15 

fastigheter. 

benny.ljung@falck.st  

Bryggarskogens Parkområde 

Projektet har nu i stort avslutats. Se 

projektets sida under Ärla Byaråds 

hemsida. 

Rita Syrén har drivit projektet och skriver 

en sammafattning i Verksamhets-

berättelsen. 

Valborg. 
Valborg börjar närma sig varför 

arrangemangskommittén snart börja 

arbeta. 

Det har visat sig att många tror att 

medlemsavgifterna till Ärla Byaråd 

finansierar fyrverkerierna på Valborg. Så 

är inte alls fallet. Pengarna till fyrverkeriet 

som samlas in under kvällen går till nästa 

års fyrverkerier. 

Givetvis behövs det engagemang och en 

hel del arbete för att få till stånd Ärlas 

valborgstradition. Hjälp mottas gärna. Hör 

av er till Berndt Andersson eller Calle 

Bergman på epost: 

berndt.andersson@gmail.com eller  

cgbergman@telia.com  .   
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Bli medlem i Ärla Byaråd. 
Byarådet är en ideell förening i Ärla som arbetar för Ärlabornas bästa.  
Bland det som man nu arbetar med och har kostnader för, kan nämnas 

 Trafiksäkerhet längs våra vägar. 

 Skaffa en Bensinmack i Ärla. 

 Skaffa Fibernät till Ärla. 

 Underhåll av Ärlabadet. 

 Kostnader för tryckning av Ärlabladet. 

 Utegym även på annan plats än Åsborgen. 

 Firande av Valborg – dock ej fyrverkerierna. 

 Tillgång till bra Ungdomsaktiviteter. 

 Avhålla kurser i Hjärt- och LungRäddning (HLR) 

 Arbeta för trivsel och utsmyckning i samhället. 

 Möjliggöra Grannsamverkan. 
 
Om du vill vara med och hjälpa oss, finns det möjligheter för det på minst två sätt: 

 Bli medlem för endast kr 100 

 Delta i något av Byarådets projekt. 
 

Det är aldrig för sent att bli medlem i 

Ärla Byaråd!  - -men det är bra att vara 

tidigt ute! 

 

Gör slag i saken nu! 

 

Betala endast kr 100  

till  

Bg 576-5342, så är det klart med 

medlemskap för hela 2017! 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
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