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Innehållsförteckning: 

• ByaRådets planerade verksamhet under 2020 

• Budget för ovanstående 
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Verksamhetsplan 2020 
 

Lövängsskogen 
Ny skogsbruksplan tas fram för samtliga skogar och kommun har anlitat en entreprenör för att verkställa 
skogsbruksplanen. Vi arbetar vidare med att tillse att skogsbruksplanen överensstämmer med de av oss uppsatta 
målen. Gölstorpsskogen kommer också att beröras. 
 

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

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 liknande 
begäran. 
 
 

Utegym i Ärla 
Projektet bör återupplivas och integreras med gång och cykelväg från Västra gränd till Tegelbovägen. 
Vi söker någon som kan engagera sig i projektet 
 
 

Ärla i utveckling.  

Nu när vi har en ”byggboom” i Ärla, flera egnahem är under uppförande, skall vj jobba med att underlätta 
för de som vill etablera sig här. 
 
 

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. 

 
Ärlabladet 
Ärlabladet som är planerat att utges 2-3 ggr/år.  
Vi kommer att publicera Ärlabladet på nätet med kopior på anslagstavlorna, dock skall vi ha ett utskick på 
traditionellt sätt. 

Julgran i Ärla 
Vi planerar att tillse att ”Julgran i Ärla ” verkställs även detta år 
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Ärlabadet 
Arbeten som planeras inför denna badsäsong: 

• Ombyggnad av brygga. 

• Nya pumpar 

• Målning av omklädningshytt mm. 

• Påfyllning av sand 

• Igångkörning av badet 
 
 

Ärladagen 
Vi stöttar föreningen Omtanke med 500 kr även denna säsong  
Lördag den 22 augusti 2020 är årets Ärladag. 
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