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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 8 protokollförda möten avhållits där de olika projekten diskuterats. 

• Vi har även haft ett möte med Kommunen om Ärlas utveckling.  

• Vi har tagit hand om Arne Wikströms Musikfond. Fonden ska utdela stipendier till 

skolungdomar från Ärla skola som visat goda musikaliska anlag 

• Vi har bl.a. även drivit Ärlabadet  

 

Vi har ingått avtal med kommun i följande områden 

• Skötsel av Ärlabadet 

• Underhåll av G/C–bana Eskilstuna-Eklången 

Styrelsen. 
Styrelsen har under 2019 bestått av: 
 

Namn Ansvar vald tid 

Ledamöter 

CG Bergman  ordförande 2018-03-22 2 år 

Torgny Andersson  kassör 2019-03-07 2 år 

Eirik Isene  sekreterare 2019-03-07 2 år 

Peter Johansson Vice ordförande 2018-03-22 2 år 

Ebbe Bergström Ledamot 2019-03-07 2 år 

Karin Svarfvar Ledamot 2019-03-07 2 år 

Daniel Vikström Ledamot 2018-03-22 2 år 

Oskar Gindemo Ledamot 2019-03-07 2 år 

    

Suppleanter 

Jessica Carlsson  2019-03-07 1 år 

Bo Engström  2019-03-07 1 år 

    

Valberedning    

Henry Aldrin Sammankallande 2019-03-07 1 år 

Daniel Alexandersson  2019-03-07 1 år 

    

    

Revisorer    

Berndt Andersson Sammankallande 2019-03-08 1 år 

Bengt Andersson  2019-03-08 1 år 
 

Ekonomisk berättelse för 2019 
Föreningen förfogar vid årsskiftet över 88 404 kronor. 
Vi har fått in13600 kronor i medlemsavgifter. 
Frivilligt bidrag till gran c:a 1700 kronor. 
Kommunala bidrag om 20 000 kronor för drift av Ärlabadet. 
Kommunalt bidrag för vår verksamhet 7700 kronor. 
Arne Wikströms Musikfond ingår också i resultatet med 28 091 kronor 
Behållning från föregående år17313 Kronor 

http://www.ärla.se/
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Pågående projekt under 2019 

Lövängsskogen 
Vi har haft ett antal möten med kommunens representanter under året som mest utmynnat i nya frågor. 
Kommunen har dock anlitat konsult som jobbat fram en skogsbruksplan för hela kommunen, med skogsbruksplan som 
grund skall man upphandla en skogsentreprenör som kommer att ta sig an skogsområdena i Ärla. 
 

Fibernät i Ärla  

Nu är det projektet avslutat och Fibra har inte längre några åtaganden här med undantag av garantifrågor. 
  

GC-Väg på Banvallen 
Under 2019 har vi tillsammans med Cykelfrämjandet, Eklångens Byalag, Stålboga Byalag och Åkers Hembygdsförening 
påbörjat arbetet med att få cykelled mellan Eklången och Åker. Vår projektledare kontaktade Riksdagsman Martina 
Johansson vilket resulterade i att en grupp träffades och förslaget presenterades för att sedan publiceras i tidningen 
Sörmlandsbygden http://sormlandsbygden.se/2019/12/nya-mojligheter-i-den-gamla-banvallen/ 

 

Trafiksäkerhet. 

Vi erhöll ett negativt besked från berörda myndigheter på vår framställan om sänkt hastighet på 
genomfartsvägarna i Ärla. Tillsammans med Vägföreningen har vi gjort en ny skrivelse med samma 
inriktning. 
 

Utegym i Ärla 
Projektet har varit vilande under året, vi avsåg att försöka driva det i samband med arbetet med 
Lövängsskogen men det lyckades inte. 
 

Ärla i utveckling. 
Vi har haft möte med ansvariga för utveckling av logistikparken, den planerade verksamheten där kommer att påverka 
oss i Ärla både positivt och negativt. Man räknar med att antalet anställda vid logistikparken kommer att uppgå till ett 
par tre tusen inom ett par år med allt vad detta innebär. 

• De avstyckade tomterna i Ärla har nu börjat bebyggas. 

• Ombyggnation pågår vid Stationsvägen 18 bl.a. Solelids Handkraft AB har sin verksamhet i nya lokaler. 

• Vi har utfört en enkät om boende i Ärla, ca 10 svar har erhållits. Resultatet är under bearbetning. 

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.  
Firandet genomfördes med sedvanlig bravur och vi avser att göra om detta även i vår 
 

Ärlabladet och facebook 
Ärlabladet gavs ut 2 ggr under 2019. Innehållet i bladet är för bygden aktuella händelser som vi fått 
kännedom om. Det är därför viktigt att kontakta oss om det är händelser som kan anses värda att publicera 
Projektledare/redaktör är Eirik Isene 
Vi räknar med att publicera Ärlabladet på nätet med kopior på anslagstavlorna. 
Vi har även en facebooksida, Ärla Byaråd Informerar, ansvarig Karin Svarfar 
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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 utfört målningsarbeten samt 
underhållit och drivit badet.  
Besöksfrekvensen har varit god.  
 
Bilden är från paus under städdagen i oktober. 

 
 

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, men stöds av Byarådet. 
Ärladagen är en dag för alla! Under dagen samlas både 
ortsinvånare, folk utifrån, lokala och långväga utställare. Ortens 
företag och föreningar får chans att visa upp sig och sitt utbud. 
 

 

Julgran i Ärla 
 
Ärla Byaråd har tillsammans med Melinda 
Andersson och Helena Carlsson tagit initiativ till att 
anordna en julgran i Stationsparken inför julen 2019. 
Ärla Byaråd bekostade julgransbelysningen. Den kan 
förhoppningsvis användas under flera av de 
kommande åren. 
 

 
 

Äppelmustning 
2018:s stora äppleskörd ledde till ett större intresset 
för äppelmustning.  
Ärla Byaråd ordnade så att Sörmlands Musteri 
ställde upp sitt mobila musteri för beskådning på 
Ärladagen. Musteriet visade då hur det går till och 
man kunde informera om sin verksamhet. 
I och med detta är projektet avslutat och vi tackar 
Peter Johansson för hans insats.  
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Arne Vikströms Musikfond 
Stipendiet bygger på Arne Wikströms Minnesfond på Rekarne Sparbank, som Ärla Byaråd har 
fått ta hand om. Fonden har legat orörd i många år men väcks nu åter till liv och kommer att 
utdela musikstipendier till sökande. Byarådet har utsett en Stipendiekommité som består av 
Karin Svarfvar, Christer Dahlin och Annika Hansander. 

 

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 
grannsamverkan 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 två fungerande område. 
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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 fortfarande bara delvis uppnått. 
 Vi fortsätter därför arbetet med 
”initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlabygden” 
Utmaningen för verksamhetsåret 2020 är att fortsätta: 

• bygga upp förtroendet för att verka som opolitiskt språkrör  

• att initiera, driva och avsluta projekt. 

 

Styrelsen 
 
Ärla 2020-02- 
 
 
 
 
 

______________________________ _____________________________ 
CarlGöran Bergman, Ordförande   Torgny Andersson, Kassör 
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Peter Johansson, Vice ordförande   Eirik Isene, Sekreterare 
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Karin Svarfvar, Ledamot   Oskar Gindemo, Ledamot 
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Ebbe Bergström, Ledamot   Daniel Vikström, Ledamot   
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