Ärlabladet
Nr 3 - December 2015

Fibernät i Ärla.
Nu har omkring 180 hushåll anmält intresse för fiberbaserat Internet i
Ärla. Men det är fortfarande endast drygt 100 fastigheter. Vi behöver
bli flera! Kolla vår hemsida: http://www.aerla.se/fibernat-i-arla/
Här är några
Fibernät i Ärla:

skäl

att

anmäla

intresse

för

anslutning

till



Du kommer troligen att vilja ta del av det utbud av tjänster
som endast är möjlig genom fibernät.



Ditt hus kommer att kunna säljas till en avsevärd högre pris
än om du inte har fibernät.



Dagens tjänster (telefon och Internet) via kopparnätet
kommer troligen att försvinna kort tid efter att fibernätet har
installerats. Många kunder har ju då försvunnit.



När antalet anmälningar nått en acceptabel nivå – kanske 75 – 80 % av hushållen – läggs
locket på. Projektering och budget kommer att beräknas på de anmälningar man har, pris per
anslutning beräknas och avtal tecknas. Inga fler anmälningar accepteras förrän den initiala
installationen är klar.



Därefter (2017?) kan ytterligare anmälningar mottas till ett pris som kommer att ligga en bra
bit över det som de som var med i projektet från början fick betala.



Det är även på det viset att de som redan gått med i projektet har direkt intresse av att så
många andra som möjligt i Ärla går med i projektet. Ju fler som går med ju billigare kan vi få
installationen och ju mer intresserade blir till exempel fibernätoperatörerna Fibra och Zitius.
Alltså: stöd dina grannar!



Fibernät med en bandbredd över 100 mbit/s kommer att, inom 10 år, vara lika självklart i varje
hushåll som el och vatten.

För att anmäla intresse för Fibernät i Ärla, kan du göra det här:
http://www.aerla.se/intresseanmalan/
Runstenen avser ett något äldre sätt att kommunicera.

Cykelbanan Eskilstuna – Ärla.
Gång- och cykelvägen på den gamla banvallen mellan
Eskilstuna och Ärla är nästan klar! Även sträckan från
Tunavägen fram till Åsborgen har gjorts klar för asfaltering.
Hela sträckan kommer att vara användbar för skidåkning i
vinter. Det finns dock ingen belysning än för kvällsturer, så
det får i så fall bli med en bra pannlampa.
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Containermacken i Ärla
Projektet är nu mycket närmre en lösning. Avtal om mark för
placering av macken finns. Det är dock inte troligt att den
kommer på plats förrän till våren 2016.

Nytt År för Ärla Byaråd – ny medlemsavgift.
Passa på att förnya medlemskapet i

Ärla Byaråd eller om du inte var medlem

redan förra året, se till att du blir medlem 2016.
Medlemskapet kostar endast kr 100 och pengarna går helt och hållet tillbaka till Ärla
Stationssamhälle. Ärla Byaråd är ideell förening och styrelsen tar inte ut något arvode.
Betala in medlemsavgiften på Bankgiro: 576-5342
Kom ihåg att även meddela ditt namn, adress och gärna även din email-adress.
________________________________________________________________________

Kurs i hjärt- och lungräddning.
Ärla Byaråd anordnar under nästa år två kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) den 14
januari kl. 18.00 och 16 januari kl. 10.00 på
Brandstationen.
För de som är medlemmar i Ärla Byaråd, är kursen
gratis. För andra kostar det kr 300.
Anmälan till kurserna kan göras till Ärla Byaråd på
hlr@aerla.se
V.g. ange namn, adress och om det finns
medlemskap i Ärla Byaråd.
__________________________________________________________________________
Ärla Byaråd önskar alla Ärlabor

God Jul och Gott Nytt År!
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