Ärlabladet
Ärlas vägar.
Länsvägen från Kjula trafikplats vid E20 till
Högsten vid Väg 55 har nu asfalterats klart
med bra resultat. I samband med detta,
anlade Trafikverket gång- och cykelbanor
längs länsvägarna genom Ärla.
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Det blev inga större asfalteringsprojekt för
vägföreningen 2016 men Vinkelstigen har
delvis grävts upp för att få bort de rötter
som har förstört vägbanan för att sedan
asfalteras nästa år.
G/C-banan på Tegelbovägen har reparerats efter skadegörelsen i våras.
VA-ledningarna längs bl. a. Apollovägen,
Hedenbergsgatan och Märgelstigen m. fl.
har bytts ut. Detta bör medföra att vi
kommer att få färre tillfällen med läckage.
Tyvärr passade inte ESEM/Fibra på att
lägga ner kanalisation för fiber samtidigt,
trots vårt påpekande av lämpligheten att
göra detta.

Även anslutningen till gång- och cykelbanan på banvallen vid Tunavägen har
Trafikverket fixat liksom anslutning av
sådana till skolan. Ribbingelund Gård gav
tillstånd att anlägga G/C-banan längs
början av Tunavägen.
Det hela kommer att bli mycket bra!
Skolans parkering har snyggats upp och vi
kommer att kunna ordna det bra för
cyklister och gående vid skolan.

Håkan Hammarbäck är adjungerad till
Vägföreningens styrelse att ta hand om
trafiksäkerhetsfrågor.

Vinterväghållning 2016/2017.
Ärla Vägförening har tecknat avtal med en
ny entreprenör för vinterväg-hållningen
kommande vinter. Detta på grund av att vi
tyvärr blev av med Urban Eriksson och
Flättorp som skött detta så bra för oss
sedan 2006.

G/C-banorna
längs
Svanäsvägen,
Stationsvägen
och
Rinkestavägen
kommer att asfalteras under vecka 47
enligt löfte.
Trafiksäkerheten i Ärla har blivit klart
bättre
genom
nyasfalteringen
av
Stationsvägen,
Rinkestavägen
och
Svanäsvägen med sina trottoarer och
cykelbanor.
Cykelbanornas korsning vid Stationsvägen
Vallavägen har säkrats upp med tre
suggor. Dessa kommer att målas skära
och förses med ögon etc och reflexer.
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Vägföreningen vill gärna förklara ett
dilemma vi har.
En väg är enligt våra lagar mycket
bredare än den asfalterade vägbanan.
Detta av två orsaker. Den ena är att det är
viktigt att vatten kan rinna av vägbanan.
Bankgiro 576-5342
Vägföreningen: http://www.arlasam.se
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Den andra är för att man ska kunna
snöröja vägen utan att snövallarna ska bli
liggande på vägbanan och inkräkta på den
körbara vägens bredd.
Genom
att
fastighetsägare
bygger
stängsel nära den asfalterade vägbanan
kan detta påverka väghållarens möjlighet
att underhålla vägen på för vägen bästa
sättet.
Det finns alltså en inneboende konflikt
mellan fastighetsägarens önskan att ha
sitt staket, sin mur eller sin häck vid
tomtgränsen
och
möjligheten
för
vägföreningen att sköta vägunderhållet.
Se vidare info på ARLASAMs hemsida:
www.arlasam.se och Våra vägar.

Fiberprojektet
Fibergruppen har haft ett möte med Fibra
och EEM i november där det framkom att
det finns avsatta pengar för 2017. Dock,
det krävs att projektet blir lönsamt. En
förutsättning är att man tillämpar s. k.
”micro-trenching”.
Ärlas fastighetsägare kommer troligen att
få ett erbjudande om ett bindande avtal
under början av 2017.
Fibergruppen har skickat ett öppet brev till
Kommunfullmäktige i Eskilstuna där vi
påpekat den motsättning som finns mellan
kommunens bredbandsstrategi och de
krav på lönsamhet som man har på sina
bolag. Vi har fått ett svar: det blir inga
ändringar men det kan ju ha haft en viss
inverkan på inställningen inom kommunen
i alla fall.
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Macken

Det är fortfarande inte helt klart med
tillståndet från Räddningsverket. Kim
Lemon fortsätter att vara drivande för
detta projekt.
Vattenfall har nu schakttillstånd att dra
ledningar från ett skåp på Sergels väg till
Macken! Kommer att göras inom kort.
Det är en helt fantastisk historia hur
myndigheter hindrar nyttiga projekt på
landsbygden!

Ungdomsgården i Pingstkyrkan:
”Homies”
Alla ungdomar över 12 är välkomna fredagskvällarna från kl 20.00.
Kontakta gärna Sara på tel. 073 697 7764
om du är osäker på tiden eller något
annat.
Kolla gärna deras hemsida:
http://pingstarla.se/ungdom/homies/
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Bryggarskogens Parkområde
Projektet har nu genomförts. Se projektets
sida under Ärla Byaråds hemsida.
I april 2015 startades projektet ”Bryggarskogen” av Rita Syrén. Detta med avsikten och förhoppningen att få en mycket
trevligare skog att vistas i för Ärlas
invånare och besökare.

Skogen var i stort behov av gallring och
avverkning. Efter många kontakter med
Eskilstuna Kommun, som äger skogen är
nu projektet nästintill avslutat och skogen
är gallrad och avverkad. Det som återstår
är bortforsling av timmer och det som skall
flisas.
Resultatet av projektet blev en öppen ljus
skog som mestadels består av lövträd och
tall. Skogen andas gammal kultur med bl a
rester av tjärdal, kolbotten, kolarkoja och
en fornlämning i form av en skärvstenshög. Det har förhoppningsvis nu blivit
trevligare för dem som färdas på
cykelbanan från Eskilstuna in mot Ärla.

Styrelsemöten.
Nästa styrelsemöte i Ärla Byaråd:
den 6 december och Ärla Vägförenings
styrelse har nästa möte den 1 december.
Passa på att ta kontakt med någon
ledamot om ni har något ni vill att
styrelserna ska ta upp till diskussion.

Fortsatta årliga kontakter kommer att
hållas mellan skogvaktaren på Eskilstuna
Kommun och projektledaren, så hör gärna
av er om ni har några åsikter, frågor och
önskningar gällande ”Bryggarskogen” till
Rita Syrén på 076-215 99 29.
Gå gärna in på Ärla Byaråds hemsida
och läs om projektet, ifall du är
intresserad!
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Bli medlem i Ärla Byaråd.
Byarådet är en ideell förening i Ärla som arbetar för Ärlabornas bästa.
Bland det som man nu arbetar med och har kostnader för, kan nämnas
 Trafiksäkerhet längs våra vägar.
 Skaffa en Bensinmack i Ärla.
 Skaffa Fibernät till Ärla.
 Underhåll av Ärlabadet.
 Kostnader för Ärlabladet.
 Utegym även på annan plats än Åsborgen.
 Firande av Valborg.
 Tillgång till bra Ungdomsaktiviteter.
 Avhålla kurser i Hjärt- och LungRäddning (HLR)
 Arbeta för trivsel och utsmyckning.
 Möjliggöra Grannsamverkan.
Om du vill vara med och hjälpa oss, finns det möjligheter för det på minst två sätt:
 Bli medlem för endast kr 100
 Delta i något av Byarådets projekt.

Det är aldrig för sent att bli medlem i
Ärla Byaråd! - -med det är bättre att
vara tidigt ute!
Gör slag i saken nu!
Betala bara in kr 100 till
Bg 576-5342, så är det klart med
medlemskap för hela 2017!
Medlemskapet gör att du kommer att be-traktas
med respekt och högaktning, som en värdefull
medborgare och Ärlabo och att dina åsikter
kommer att räknas när beslut ska fattas i saker
som rör Ärla.
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