Ärla Byaråd
Ärla Stationssamhälle
Ärla Stationssamhälle är en tätort som ligger i Eskilstuna kommun i Sörmland. Det fanns givetvis en
järnvägsstation i Ärla. Järnvägen anlades 1895 bl. a. mellan Eskilstuna och Stockholm med en station
i Ärla. Stationen lades ner 1994 i samband med att järnvägen fick en annan sträckning, via Strängnäs.
Tätorten har ca 1300 invånare som bor ganska koncentrerat runt den nu nerlagda järnvägsstationen.
Det bor även en massa människor i den omgivande Ärlabygden.
Ärla kyrka ligger ca 7 km från Ärla Stationssamhälle. Det är runt 20 km från Ärla till Eskilstuna C.,
apotek, systembolag, brädgårdar, större affärer och kommunal service. Ärla är därför en ganska
självständig tätort
Det finns 414 fastigheter med 614 ägare i Ärla Vägförening. Eftersom Ärla tätort sträcker sig utanför
det som ingår i Vägföreningens ansvar, kan det ytterligare några fastigheter räknas till tätorten,
inklusive Löta handelsträdgård. Vägföreningens gatunät är ca 10 km långt med nästan enbart
asfalterade vägar.
Svanäsvägen, Stationsvägen och Rinkestavägen är länsvägar som sorterar under Trafikverket.
I Ärla finns en lågstadieskola, upp till 6:e läsåret samt förskola och fritids med en massa barn. Det är
tydligt att medelåldern i Ärla har sjunkit kraftigt. Många äldre har sålt sina fastigheter och flyttat till
lägenhet i kommuncentrat Eskilstuna. I stället har unga barnfamiljer flyttat till Ärla.
Det finns ett äldreboende i Ärlagården och ett par gruppboenden. Kommunfastigheter har flera
flerfamiljshus men de flesta fastigheterna är av typen enfamiljshus längs asfalterade gator,
gränsande mot varandra. Samhället är uppdelat i ett stort och några få spridda områden inom vilka
fastigheterna ligger tätt.
Samhället har en brandstation som idag är kommunal. Det finns ett COOP Nära med stort sortiment
och som är ombud för Post i Butik, Systembolaget, Apoteket och Schenker med flera. Även en kiosk
med spelutbud finns.
Ärla har nu även en containermack från Smart AB där man kan tanka 95-oktanig bensin och diesel
om man har ett giltigt kredit- eller betalkort. Ärla Pizzeria med öl och vin-rättigheter ligger i det
gamla stationshuset. Det är ett populärt ställe som även bjuder på kulturaftnar med vissång mm
under somrarna.
Ärla Byaråd anordnar bland annat Valborgsmässofirande och en Ärladag med nöjespark och
marknad en gång per år. Byarådet ansvarar även för det kommunala Ärlabadet och har ett antal
projekt på gång. Byarådet ger ut ett Ärlablad 3 -4 ggr per år och har en egen hemsida: www.ärla.se i
syfte att informera Ärlaborna om vad som är på gång och om hur långt olika projekt har kommit etc.
På hemsidan finns beskrivning av de olika projekten som Ärla byaråd har initierat och driver.
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Löta handelsträdgård är en av de stora i kommunen. Swesystem är ett företag i Ärla som erbjuder
tekniskt avancerade system. Deras viktigaste produkter är kamerautrustning för helkopter. I övrigt
finns ett rikt utbud av mindre företag och föreningsverksamheten i Ärla är omfattande: se menyval
på hemsidan.
Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, har anlagt ett stort fjärrvärmenät i Ärla.
Omkring 45 fastigheter har i början av 2017 fiberbaserat bredband hos Fibra. Fibra/ESEM kommer
under hösten 2017 och våren 2018 anlägga ett fibernät som täcker hela tätorten och där de flesta
fastigheter kommer att bli anslutna.
Ärla Vägförening sköter samhällets gator till de flestas tillfredsställelse: ”bättre än i stan!” – både
sommar och vinter!
Ärla Idrottsförening har många sektioner för olika idrotter och har många utövare på elitnivå
samtidigt som man tar hand om Ärlas barn och ungdomar på Ärlas sportarena Åsborgen.
Ärla Pingstförsamling och kyrka engagerar många och deltar aktivt i många arrangemang och
bedriver viktiga ungdomsaktiviteter.
Även Ärla/Stenkvista församling är aktiva och har ett församlingshem i samhället.
PRO har en lokalavdelning som är mycket aktiv och som arrangerar många evenemang.
På hemsidan för Ärla Byaråd redovisas de föreningar och företag som finns i Ärla.

Vägar som leder till Ärla
Det finns en väg (53, 920 och 921) till Ärla från Eskilstuna som går via Hällberga.
Det finns en väg (899) som leder till Ärla från E20, Trafikplats 134 vid Kjula.
Det finns en väg (894 och 903) som leder från väg nr 55 vid Högsten.
Det finns en väg (898 och 899) som leder till Ärla från Ärla kyrka vid väg 53.
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