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Ärla Vägförening. 

Som vi berättat tidigare, vill Park-
avdelningen i Eskilstuna att Vägför-
eningen ska ta hand om förvaltningen av 
parker, grönområden och lekparker. 
Förhandlingar om detta påbörjades innan 
sommaren och ett möte var bestämt till 22 
augusti. Sedan dess har vi inte hört något 
ifrån Parkavdelningen. 
 
Ett övertagande av förvaltningen av 
Parker och Grönområden kan ha både för- 
och nackdelar. Dels får vi större frihet att 
göra som vi vill men samtidigt kommer vi 
att få högre kostnader (= högre andels-
avgifter). Vi ska givetvis ha kommunalt 
bidrag för att sköta det som egentligen är 
en kommunal angelägenhet. 
 
När Ärla-Stenkvista uppgick i Eskilstuna 
kommun i den stora kommun-
sammanslagningen på 70-talet hade Ärla 
en bra park vid Parkvägen. Förre detta 
Kommunordföranden skötte parker och 
grönområden fram till 1984. Sedan dess 
har Parkavdelningen i Eskilstuna endast 
klippt gräsmattor. Parken har förfallit och 
grönområdena har fått växa vilt. Det finns 
nu massor med sly och mer eller mindre 
levande träd och buskar runt om i Ärla. 
 
Det är inte rimligt att Vägföreningen tar 
över förvaltningen innan parker och grön-
områden rustats upp. 
 
Enligt Vägföreningens lantmäteriför-
rättning ingår inte lekparker i gemen-
samheten Ärla ga:1 varför Vägföreningen 
är förhindrad att ta hand om dessa – 
måste räknas som verksamhets-
främmande!. 
 

Annat: 
Asfalteringen efter fiberschakten i området 
söder om Stationsvägen är nu i full gång 
och ska kunna bli klara före jul 
 
Även asfaltering efter andra schaktningar 
och skador i vägbanan ska asfalteras. 
 
 

Ärla Byaråd. 
 
Det är aldrig för sent att bli medlem i 
Ärla Byaråd! Gör slag i saken nu.  
Betala in medlemsavgiften kr 100 till Bg 
576-5342, så är det klart för 2019!  
 
Medlemsavgiften kommer bland annat att 
användas till följande aktiviteter och 
projekt:  
 

Ärlabadet:  
Byarådet har sedan slutet av 2017 försökt 
få ett avtal med Eskilstuna kommun om 
skötsel av det kommunala badet. Badet 
har under sommaren rustats upp, till stor 
del av Byarådet och badet har varit 
välbesökt – men fortfarande finns inget 
avtal trots många påtryckningar. 
Fastighetsägarföreningen och Ärla Byaråd 
har skött Ärlabadet sedan det anlades 
utan ett öre i ersättning från Eskilstuna 
kommun. Vi begär nu att få den ersättning 
vi har rätt till.  
Den 7 oktober stängde badet och ett gäng 
frivilliga gjorde badet i ordning för vintern. 
Om inte det finns något avtal innan 
sommaren, är det tveksamt om Byarådet 
ska fortsätta att engagera sig. 
 

 
 

Ärla i utveckling:  

Eskilstuna kommun har sålt tre av fyra 
villatomter vid Åstorpsvägen – ny tvärgata 
till Vallavägen. 
Arbeten är full gång med att anlägga VVS, 
el och fiber samt att anlägga Åstorps-
vägen med belysning och dagvatten-
avlopp. 
Tre nya fastigheter har avstyckats längs 
Parkvägen bortom Vallavägen. Avsikten är 
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att kunna sälja dessa om det finns någon 
efterfrågan. 
 
En förhoppning är att vi ska kunna 
anlägga den efterlängtade gång- och 
cykelvägen från Västra vägen till 
Tegelbovägen när Vägföreningen väl har 
tagit över förvaltningen av parker och 
grönområden. 
- och kanske även kunna anlägga ett 
enklare utegym. 
 

Ärla Förskola: 
Önskad utökning av Ärla Förskola: 
Den 17 september var det första upp-
följningsmötet med Jari Puustinen inne i 
stadshuset sedan inlämnandet av namn-
insamlingen med krav om utökad verk-
samhet av Ärla Förskola den 21 juni.  
 
Det var ett positivt möte där vi med-
delades att Ärla nu finns med bland 8 
områden i kommunen som i en första 
etapp av förskolans utbyggnad i hela 
kommunen ska prioriteras. Innan 
sommaren fanns vi inte med. Vi ser 
därmed att vårt engagemang förhop-
pningsvis gjorde skillnad! Några områden 
ligger närmre i tidsram för projektering än 
Ärla, men beskedet just nu är att Ärla 
”finns nu med i rullarna, det gjorde ni inte 
innan sommaren” och projektering ska 
troligtvis påbörjas under kommande år. 
Dock finns just nu inget datum för när en 
färdig utbyggnad står på plats färdig att 
användas. Men inte före hösten 2020.  
 
Dessförinnan kan det hända att man 
relativt omgående försöker avhjälpa Ärlas 
ansträngda situation med tillfälliga 
baracker. De kan stå på plats inom 1-2 
månader från att man tagit beslut om det. 
Men beslut är ännu inte taget.  
 
Vi inväntar nu datum för nästa upp-
följningsmöte som vi hoppas ska ske 
innan november månads slut.  
 
Projektledare 
Karin Svarfvar och Marilee Karlsson 
 

Lövängsskogen: 
Byarådet har även startat upp projekt 
Lövängsskogen (vid Lövängsvägen) efter 
samma lyckade koncept som utfördes i 
Bryggarskogen. Ett förslag till en 
Skogsvårdsplan finns och några åtgärder 
har genomförts av Parkavdelningen. 
Även detta projekt är i viss mån beroende 
av att Vägföreningen har tagit över 
förvaltningen av park och grönområden. 
 

Fiber i Ärla  

Enligt ESEMS planer ska Ärlaborna få 
fiber installerat i sina hus och fibern ska 
vara tänd med Internetåtkomst före jul. 
De har ju blivit en hel del försenade av 
olika orsaker men löfte finns att det hela 
ska vara klart till vecka 50 – i år. 
 

G/C-banan på banvallen. 

Nu är det klart! 
Nu går det bra att cykla ända från 
Eskilstuna till Eklången på den förre detta 
banvallen. 
Cyklister och gående slipper den farliga 
korsningen mellan väg 894 och 902. 
 

Ärlakiosken. 

Glöm inte att Kiosken även har skruvar 
och beslag från K-rauta. Det kan spara in 
en resa till en affär i stan. 
 
Gynna den service vi har lokalt, så vi får 
behålla den! 
 
 
Ärla Byaråds evenemang och projekt 
presenteras på vår Hemsida: 
www.aerla.se  
 
Bli med i något projekt! Var engagerad i 
Ärla där vi lever och bor! 
 
 

Ärla ska leva! 
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Ärla Byaråd 
 
Ärla Byaråd är en ideell, allmännyttig förening som är listad som bidagsberättigad 
förening hos Eskilstuna kommun. 
 
Alla pengar som föreningen får, går till projekt och evenemang som är till nytta och 
nöje för Ärlaborna. Den huvudsakliga intäkten är medlemsavgifter. 
 
Ärla Byaråd sköter det kommunala Ärlabadet och ska enligt gammalt avtal med 
Ärla fastighetsägarförening ha en årlig ersättning för det arbete som föreningen 
lägger på badet. Det har varit svårt att få ut dessa pengar men skam den som ger 
sig! 
 
Ärla Byaråd är engagerade i ett antal projekt som alla syftar till att förbättra livet i 
Ärla. Läs om dessa på Ärla Byaråds hemsida: www.aerla.se  
 
Ärlabladet bekostas av Ärla Byaråd. 
 
Valborgsmässofirande är ett av Ärla Byaråds evenemang. Pengar till det årliga 
fyrverkeriet betalas dock av de gåvor som samlas in under evenemanget, inte av 
medlemsavgifter. 
 

Därför: Bli medlem i Ärla Byaråd nu och du är medlem hela 2019!  
 
Kostnad: endast kr 100 per medlem eller familj. 
 
Betala gärna med bankgiro till: 576-5342 
 
 
 

INBETALNING/GIRERING AVI 
Meddelande till betalningsmottagaren 

 

Årsavgift 2019, för medlemskap i Ärla ByaRåd (ÄBR) 
 
 
Avsändare (namn och adress) Betalningsmottagare (endast namn) 

  
 Ärla ByaRåd (ÄBR) 
  
Svenska kronor Bankgiro nr 

 576-5342  
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Ärla Byaråd och Ärla Vägförening 

 

tackar för i år och 

önskar alla Ärlabor 

 

En riktig God Jul 
och 

Ett givande 2019 
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