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Verksamhetsplan 2019 

Lövängsskogen 
Vi arbetar vidare med att få igång arbetena med Lövängsskogen i samarbete  med Vägföreningen 
 

Fibernät i Ärla  

När tjälen gått ur marken är det läge att göra en slutsyn på arbetena med fibernätet och detta görs tillsammans med 
Vägföreningen. Finns det klagomål på återställningen så hör av er till Oskar Gindemo. 
 

GC-Väg på Banvallen 
Vi påbörjar sonderingsarbeten med fortsättning av GC-väg Stålboga – Åker 

 
Trafiksäkerhet. 

Vi fortsätter att undersöka möjligheter till utförande av trafiksäkerhetsåtgärder i samhället.  
Det vore önskvärt om den länge planerade cykelvägen kunde anslutas mellan Västra gränd och Tegelbovägen.  

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. Vi undersöker om det kan finnas möjlighet till nystart av projektet 
 
 

Ärla i utveckling.  

Ärla i utveckling är ett samlingsnamn på ett antal projekt som syftar till att förbättra 
samhällsservicen och levnadsvillkoren för de som bor i Ärla och i Ärlabygden. 
Som exempel kan nämnas  

 Tillgång till bibliotek med bibliotekarie i Ärla, nära skolan. 

 Tillgång till lämpliga hyreslägenheter för pensionärer och studenter i Ärla. 

 Tillgång till tomter för de som vill bygga och bo i Ärla. 

 Bättre allmänna kommunikationer med kommuncentrum och shoppingcentra. 

 Bättre tillgång till läkare och vård 

Utbyggnad av Ärla Förskola 
Aktiv dialog med kommunen förs för att få till ett projekt att genomföra en utbyggnad av förskolan i Ärla. 
Syfte är att få ner storleken på barngrupperna samt att göra förskolan tillgänglig för alla i Ärla med omnejd 
med önskan om placering på Ärla Förskola.  

 

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.  
Vi planerar att genomföra valborgsfirandet enligt samma koncept i år. 
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Ärlabladet 
Ärlabladet som är planerat att utges 3 ggr/år.  
Vi överväger att enbart publicera Ärlabladet på nätet med kopior på anslagstavlorna, vilket vi önskar 
synpunkter om. 
 

Ärlabadet 
Arbeten som planeras inför denna badsäsong: 

 Ombyggnad av bryggor. 

 Ombyggnad av elmatning till pumpen 

 Påfyllning av sand 

 Igångkörning av badet 

 Formalisera samarbetet med Kommunen 
 

Ärladagen 
Detta är inte ett projekt under Ärla Byaråd men vi stöttar föreningen Omtanke med 500 kr även denna 
säsong  
Lördag 24 augusti 2019 är årets Ärladag. 
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