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Protokoll från Årsmötet 14 mars 2017  

i Pingstkyrkan i Ärla. 

§1 Årsmötet öppnas av ordföranden  
Calle Bergman önskade välkommen till mötet och öppnade detsamma. 

23 deltagare hade hörsammat kallelsen (av de ca 1300 som bor Ärla). 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Calle Bergman valdes till mötesordförande för Årsmötet. 

Eirik Isene valdes som protokollförare för Årsmötet 

§3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Mötet ansåg att Årsmötet var kallat på behörigt sätt. 

§4 Val av Protokolljusterare och rösträknare 
Gunnar Lindström och Therése Purra-Pettersson valdes, som 

rösträknare och protokolljusterare. 

§5 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes enhälligt. 

§6 Den punkt blev inställd. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 samt planerna 

för innevarande år. 
Verksamhetsberättelsen finns att läsa och skriva ut från Ärla Byaråds 

hemsida: www.ärla.se Verksamhetsberättelsen förevisades via projektor 

på en stor TV-skärm så alla kunde följa skrivningen när Calle Bergman 

gick igenom densamma.  

Ekonomisk berättelse. Torgny Andersson kommenterade Resultat – 

och Balansräkningarna.  

Det finns för få medlemmar (endast 77 just nu) i förhållande till 

invånarantalet i Ärla vilket ger onödigt låga inkomster och därmed dåliga 

möjligheter att genomföra projekt som kostar pengar. Mötet föreslog att 

man ska göra ett direktutskick till alla i Ärla i form av en ”faktura”. 
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Föreningen kommer att söka om att bli ”bidragsberättigad” för att 

därigenom kunna söka om bidrag till föreningen som sådan samt 

ekonomiskt stöd för olika projekt.  

Bryggarskogen. Rita Syrén har varit projektledare och håller på att 

göra en sammanställa erfarenheterna av detta projekt. Rita avtackades 

med en presentcheck. 

Fibernät i Ärla. Just nu kör Fibra ett projekt i Ärla där Ärlaborna har fått 

ett erbjudande att teckna bindande avtal om installation av fiberbaserat 

Internet för kr 23 900 per fastighet. Projektet är ett resultat av Byarådets 

projektgrupps agerande men detta körs nu helt i Fibras regi. 

Huruvida Fibra/ESEM kommer att genomföra projektet vet vi inte ännu. 

Detta kommer troligen att beslutas under april månad. 

G/C-bana på banvallen. Detta projekt är nu klart och har haft 

Monika Fält som projekt ledare. Monika avtackades med en 

presentcheck.  

Byarådet söker projektledare för en fortsättning av G/C-banan 

från Åsborgen till Eklången. 

HLR. En kurs i Hjärt- och Lungräddning har hållits. En ny kurs ska 

kunna tecknas i samband med invigningen av Macken. Den kommer att 

vara gratis för medlemmar i Ärla Byaråd – annars kr 300.  

Mack I Ärla. Kim Lemon har varit projektledare för detta projekt. Alla 

tillstånd finns numera men plattan runt macken måste asfalteras innan 

den kan tas i drift. 

Trafiksäkerhet. Håkan Hammarbäck har tillträtt som projektledare. 

Skrivelse om sänkt hastighet på Ärlas enskilda och Trafikverkets vägar 

kar skickats in till Eskilstuna kommun. Det finns hopp om att hastigheten 

kan sänkas till 30 km/h. 

Vid möte med Arne Jonsson, Landsbygdsrådet, framfördes även vår 

önskan att anlägga en G/C-bana mellan Västra Gränd och 

Tegelbovägen. Vi väntar på någon form för svar.  

Ungdomsgården. Det finns en fungerande ungdomsgård, Homies, 

idag i Pingstkyrkan. 

Utegym. Karolin Hammarbäck har tagit på sig detta projekt. Även detta 

projekt diskuterades med Arne Jonsson där platsen för ett sådant 

utegym föreslås föräggas i anslutning till lekparken vid Tegelbovägen. 

http://www.ärla.se/
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Valborgsfirandet. Här finns ett delat ansvar mellan Pingstkyrkan, 

Ärla IF och Byarådet med ett inarbetat gäng volontärer. Berndt 

Andersson är projektledare för detta traditionella, årliga evenemang.  

Ärlabladet.  Eirik är redaktör. Hjälp med innehåll efterlystes. En 

komplettering med info via Facebook anses behövas samt behov att 

kunna skicka bladet via email.  

Byarådets hemsida är www.ärla.se . Eirik är domänansvarig och 

redaktör. 

Ärlabadet. Ebbe och Calle berättade om vad som gjorts och vad som 

behöver göras.  

Ärladagen. Jannica och föreningen Omsorg anordnar Ärladagen. 

Volontärer söks. Jannica ska sammanställa en ”att göra lista”. Ev. ska 

utredas och bestämmas fördelning av arbete och ansvar mellan Omsorg 

och Byarådet. 

Ärladagen 2017 blir 26 augusti.  

Email till Jannica/Ärladagen: arladagen@gmail.com  

Enhälligt beslut: Verksamhetsberättelsen godtogs och kunde läggas till 

handlingarna.  

§8 Revisionsberättelse för 2016 
Bengt Andersson läste upp revisionsrapporten som godtogs och lades 

till handlingarna. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015. 
Enhälligt beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2018. 
Styrelsen förslog oförändrat medlemsavgift för 2018 vilket enhälligt 

beslöts: kr 100. 

§10 Behandling av styrelsens förslag inklusive förslag till 

stadgeändringar. 
De föreslagna stadgarna med ändringar gicks igenom och mötet 

beslutade enhälligt att godta dessa. 
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§11 Behandling av förslag till nya projekt  
Grannsamverkan. Benny Ljung kommer inte att fortsätta som 

projektledare.  

Under diskussion om detta projekt stod det klart att Grannsamverkan 

måste vara något som växer fram nedifrån med 10 – 15 fastigheter per 

samverkansgrupp. Det finnas ingen plan för något genomförande – ska 

bearbetas vidare framgent.  

Informationsprojekt: Frågan om hur man ska åstadkomma effektiv 

informationsspridning via sociala media till Ärlaborna lämnades till 

Monika, Therése och Jannica. 

Rastplats Ärla: En rastplats är under anläggning några hundra meter 

från Svanäsvägen. En sådan har efterfrågats, lämplig plats finns och 

lämplig hjälp och stöd från Eskilstuna kommun har diskuterats med Arne 

Jonsson, Landsbygdsrådet. 

Ärla miljö: samlingsnamn på ett antal mindre projekt med syfte att göra 

Ärla mera attraktivt och trevligt att bo i. Vilka småprojekt som ska ingå 

och inbördes projektering bestäms under våren/försommaren 2017. 

Några förslag diskuterades med Arne Jonsson. 

§12 Beslut om verksamhetsplan och budget för 2017. 
Verksamhetsplanen = De projekt som drivs under Ärla Byaråd och som 

finns redovisade på Ärla Byaråds hemsida www.ärla.se  

Verksamhetsplanen godkändes enhälligt. När det gäller budget för 2017 

är det svårt att lägga en sådan eftersom vi inte vet kostnaderna för de 

enskilda projekten. Calle drog styrelsens förslag som godkändes 

enhälligt.  

§13 Val av ordförande i Byarådet för en tid av 1 år. 
Daniel Vikström valdes enhälligt till ordförande för Ärla Byaråd på ett år. 

§14a Val av styrelseledamöter. 

Följande ledamöter valdes enhälligt för en tid av två år 

 Eirik Isene 

 Torgny Andersson 

 Ebbe Bergström 

 Karin Svarfvar 
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§14 b Val av suppleanter 
Följande suppleanter valdes enhälligt för en tid av ett år 

 Jannica Sjöstedt 

 Therése Purra Pettersson 

 Håkan Hammarbäck 

§15 Val av revisorer samt suppleanter för 2017. 
Berndt Andersson och Bengt Andersson omvaldes enhälligt. 

§16 Val av Valberedning 3 personer 
Valberedningen valdes enhälligt: Tommy Ljungkvist, Calle Bergman och 

Henry Aldrin. 

§17 Övriga frågor 
Inga 

§18 Mötesordföranden avslutar mötet. 
Mötesordföranden avslutade Årsmötet. 

Eirik avtackade Calle Bergman för det tid han suttit som ordförande i 

Ärla Byaråd med blomsterbukett. 

§19 Nya ordföranden för Ärla Byaråds styrelse avslutar mötet. 
Daniel Vikström tackade för förtroendet och för intresset och avslutate 

mötet 

 

 

___________________________ ___________________________________ 

Ordförande Carl-Göran Bergman Sekreterare Eirik Isene 

 

 

___________________________ ___________________________________ 

Justerare Gunnar Lindström Justerare Therése Purra Pettersson 

http://www.ärla.se/

