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ByaRådets verksamhet är att initiera och driva olika projekt som kan gagna bygden och under året har vi 
haft följande verksamhet 

 Under året har 7 protokollförda möten avhållits där de olika projekten redovisats. 

 Vi har även haft 2 möten med Kommun om Ärlas utveckling.  

 Vi har drivit bl.a. Ärlabadet där vi även gjort en ytvattenrening för badet. 

 

Vi anser nu att vår arbetsmodell för att genomföra projekt fungerar, se nedan. 
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Styrelsen. 
Styrelsen har under 2018 bestått av: 
 

Namn Ansvar vald tid 

Ledamöter 

CG Bergman  ordförande 2018-03-22 2 år 

Torgny Andersson  kassör 2017-03-14 2 år 

Eirik Isene  sekreterare 2017-03-14 2 år 

Peter Johansson Vice ordförande 2018-03-22 2 år 

Ebbe Bergström Ledamot 2017-03-14 2 år 

Karin Svarfvar Ledamot 2017-03-14 2 år 

Daniel Vikström Ledamot 2018-03-22 2 år 

Oskar Gindemo Ledamot 2017-03-14 2 år 

    

Suppleanter 

Håkan Hammarbäck  2018-03-22 1 år 

Jannica Sjöstedt  2018-03-22 1 år 

Therése Purra 
Pettersson 

 2018-03-22 1 år 

    

Valberedning    

Henry Aldrin Sammankallande 2018-03-22 1 år 

Daniel Alexandersson  2018-03-22 1 år 

    

    

Revisorer    

Berndt Andersson Sammankallande 2018-03-22 1 år 

Bengt Andersson  2018-03-22 1 år 
 

Ekonomisk berättelse för 2018 
Föreningen förfogar vid årsskiftet över 38020 kronor. 
 
Vi har dessutom fått in 19200 kronor i medlemsavgifter 2018. 
 
Vi har fått ett kommunalt bidrag för driften av Ärlabadet. 

http://www.ärla.se/
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Pågående projekt under 2018 

Lövängsskogen 
Vi har med hjälp av Tomas Ljungkvist utfört en Skogsbruksplan för området och vid möte mellan Therese Andersson 
Rudh Eskilstuna Kommun överlämnat densamma. Vi har inte erhållit någon respons på planen men avser att under 
innevarande år öka trycket på kommun för att komma igång med arbetena.  
 

Fibernät i Ärla  

ESEM räknade med att kunna slutföra installation av fibernät i Ärla under 2018 men så blev icke fallet utan arbeten 
kommer att pågå även under de första månaderna 2019 varefter uppstädningsarbetena kvarstår och dessa kan bli 
klara när tjälen gått ur marken. 
 

GC-Väg på Banvallen 
Under 2018 har kommunen genomfört byggandet 
av GC-led på banvallen mellan Åsborgen och 
Eklången. 
Det är bara att pumpa däcken och ge sig ut och 
cykla när våren kommer. 
 
Bilden från asfalteringsjobbet i början av 
banvallen mot Eklången 

 
 

Trafiksäkerhet. 

Det ligger en begäran hos Trafikverket om hastighetsbegränsning till 40 km/h för länsvägarna där de 
passerar Ärla tätort och vi har trots påstötningar ej erhållit besked från kommun. 
 

Utegym i Ärla 
Vi har presenterat projektet för Landsbygdsrådet. Det finns inte resurser för tillfället att driva det vidare, 
men det skall ej läggas ner. 
”Ett utegym i Ärla för att öka möjligheten till aktivitet och motion. Meningen är också att få till ytterligare en 
samlingsplats i Ärla för att öka gemenskapen. Gymmet ska vara utformat så att alla ska ha möjlighet att träna där, 
såväl mycket vältränade personer som nybörjare  
 

Ärla i utveckling. 
Efter vårt möte med Landsbygdsrådet kan vi konstatera  

 vi fått ny väg ”Åstorpsvägen” byggd och där 4 tomter varav 3 är sålda. 

 avstyckning av ytterligare 3 tomter är utförd men tomtbildningen överklagad, vi får avvakta. 
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Valborgsfirande 
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.  
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. 
Firandet genomfördes med sedvanlig bravur och vi avser att göra om detta även i vår 
 

Ärlabladet 
Ärlabladet som är planerat att utges 4 ggr/år kom endast ut 3 ggr under 2018. Innehållet i bladet är för 
bygden aktuella händelser som vi får kännedom om.  
Det är viktigt att om man har kännedom om något som kan anses viktigt att kontakta oss. 
Projektledare/redaktör är Eirik Isene 
Vi överväger att enbart publicera Ärlabladet på nätet med kopior på anslagstavlorna, vilket vi önskar 
synpunkter om. 
 

Ärlabadet 

Ärlabadet anlades 1994 under ÄFF:s regi med Börje 
Karlsson som projektledare. Badet färdigställdes och 
nu är projektet att driva och underhålla badet. 
Under verksamhetsåret har vi har bl.a. haft 2 
städdagar och anlagt en ytvattenrening samt 
underhållit och drivit badet. Besöksfrekvensen har 
varit bra.  
 
Bilden från paus under städdagen den 9 juni 

 
 

Ärladagen 
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 i 
föreningen Omtanke. Detta är inte ett projekt under Ärla Byaråd. 
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. 
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Tänkta nya projekt 

Grannsamverkan  
 
Grannsamverkan är ett samarbete emellan fastighetsägarna i Ärla som innebär att vi tillsammans hjälps åt 
att skydda varandras egendom ifrån brott. 
Iden till att starta upp detta i Ärla är att det tyvärr blir vanligare med bostadsinbrott runt om i landet, och 
detta är ett projekt som har visat sig fungera bra på många andra platser. 
Vi söker därför personer som kan ta på sig att vara kontaktperson för sin gata/område 
Vi har för närvarande ett fungerande områden. 
 

Slutord. 
Målsättningen är fortfarande att  
”fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar,  
nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom 
Byarådets säte” 
Det målet är delvis uppnått. 
 Vi fortsätter arbetet med 
”initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlabygden” 
Utmaningen för verksamhetsåret 2019 är att fortsätta: 

 bygga upp förtroendet för att verka som opolitiskt språkrör  

 att initiera, driva och avsluta projekt. 

 

Styrelsen 
 
Ärla 2019-02- 
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