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 ByaRådets verksamhet är att initiera och driva olika projekt som kan gagna bygden och under 
året har vi haft följande verksamhet 

 Under året har 7 protokollförda möten avhållits där de olika projekten redovisats. 

 Vi har även haft 3 möten med Kommun om Mack i Ärla och Bryggarskogen. 

 Vi har drivit bl.a. Ärlabadet och även gjort en del underhållsarbeten på badet. 

 

Vi anser nu att vi har arbetsvägar som fungerar för att genomföra de olika projekten se nedan. 

  

Ovanstående modell tjänar som mall för beskrivning av de olika projekten.
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Styrelsen. 
Styrelsen har under 2016 bestått av: 

Namn Ansvar vald tid 

Ledamöter  

CG Bergman Ordförande 
Företag 

2015-03-19 2 år 

Eirik Isene Sekreterare och 
Redaktör 

2015-03-19 2 år 

Ebbe Bergström Vice Ordförande 2015-03-19 2 år 

Torgny Andersson Kassör  2015-03-19 2 år 

Max Söderberg Ungdomar 2015-03-19 2 år 

Peter Johansson Föreningar 2016-03-16 2 år 

Oskar Gindemo Kommun 2016-03-16 2 år 

Daniel Wikström Ärlabor 2016-03-16 2 år 

    

Suppleanter  

Tomas Johansson  2015-03-19 1 år 

Bo Lagerfalk  2015-03-19 1 år 

Håkan Hammarbäck  2015-03-19 1 år 

    

Valberedning  

Tommy Ljungkvist Sammankallande 2016-03-16 1 år 

Henry Aldrin  2016-03-16 1 år 

Roger Fransson  2016-03-16 1 år 

    

Revisorer  

Berndt Andersson Sammankallande 2016-03-16 1 år 

Bengt Andersson  2016-03-16 1 år 
 

Ekonomisk berättelse för 2016 
Föreningen förfogar vid årsskiftet över 20 978,25 kronor. 
 
Det beslutades i den gamla Fastighetsägarföreningen att överskottet skulle överföras till det 

nybildade Byarådet. Totalt blev det kr 19 101 

Vi har dessutom fått in nästan kr 10 000 i medlemsavgifter. 
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Pågående projekt under 2016 

Bryggarskogen 
Sammanfattning  

Projekt Bryggarskogen startades 2015-04-22 och har till syfte att angränsande skog ska bli en värdefull tillgång. 
Boende i området vill kunna vara med och påverka planering och skötsel av området så att det blir till gagn för alla 
parter.  
Efter möte med Parkförvaltningen har arbetena i bryggarskogen genomförts i enlighet med de riktlinjer som 
projektledaren tillsammans med Tomas Ljungkvist arbetade fram. Vi anser att projektet är har gått bra och tackar 
Projektledare Rita Syren och andra inblandade för ett gott arbete  
För innevarande år är städning och slutdokumentation vad som återstår. 
 

Fibernät i Ärla  

Sammanfattning  
Projektet startades i april 2015 av Eirik Isene, och skulle utreda olika möjligheter att skaffa bredband till alla 
fastigheter i Ärla Stationssamhälle med omnejd. 
Vi hade en optimistisk inställning till möjligheterna men verkligheten kom ifatt oss och vi fick göra omtag.  
Vi har haft möte med Fibra i november och nu har de utlovat att komma med förslag om anslutning till fibernätet. 
Vi ser med spänning fram emot förslaget från Fibra särskilt efter Katrineholms utspel. 
Här vill vi tacka Projektledare Oskar Gindemo och medlemmarna i Fibergruppen för nedlagt arbete och hoppas att 
arbeten kommer att starta under 2017  
För 2017 skall vi se om samarbetet med Fibra kommer igång och beroende på det så utformas fortsättningen. 

GC-Väg på Banvallen 
Sammanfattning 
Verka för att anslutningar till nya cykelvägen anpassas 
till Ärlabornas önskemål. 
Vägen är nu färdigställd och tagen i drift och vi har 
redan haft första skadegörelsen en grind har slitits 
sönder, tråkigt! 
Vår projektledare Monika Fält har gjort ett utmärkt 
arbete och vi vill framföra vårt tack till henne. 
Vi har genom Trafikverkete försorg och i sammarbete 
med Ribbingelunds Gård fått anslutning vid 
Tunavägen till GC-vägen på banvallen.  
Under 2017 skall vi försöka få gång på arbetet med sträckan Ärla – Eklången och för det projektet söker vi 
projektledare. 
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Hjärt- och Lungräddning (HLR) 
Sammanfattning  
Utbildning av Ärlabor i HLR för att ge en trygghet 
genom att veta hur man skall göra om en allvarig 
situation inträffar. 
Utbildningsplan framtogs av vår projektledare 
Thomas Johansson och Jerry Thörne, första 
utbildningstillfället genomfördes 14 januari 2016. 
Andra utbildningstillfället kommer att beslutas i 
samband med invigningen av Macken i Ärla. 
Vår projektledare Tomas Johansson gjorde 
tillsammans med Jerry Thörne en lärorik förmiddag 
där vi lärde oss hur att göra. ’ 
Tack för en bra utbildning  
Rekommenderar att alla som kan, att vid invigning av Macken kontakta Tomas J och anmäla sig till 
utbildningsdag 2. 
 

Mack i Ärla 
Sammanfattning 
I april 2015 startades ett nytt projekt med avsikten att 
få hit en containerbaserad mack.  
Under året har vi haft problem med att få erforderliga 
tillstånd från myndigheter vilket resulterade i att 
Macken ej blev färdig under 2016. 
I december fick vi besked att alla tillstånd är klara och 
att arbetena med att färdigställa macken skulle ta 
fart. 
Vår förhoppning är nu att vi får ha invigning av 
Macken under våren 2017. 

 

Vår projektledare, Kim Lemon med bistånd av Peter Johansson, har oförtrutet arbetat för att Macken i Ärla 
skall förverkligas, Tack för det! 
Under våren 2017 är vår ambition att macken skall komma i drift och eftersom alla tillstånd finns kan vi inte 
se nåt hinder gäller bara att vi kan komma igång och asfaltera varefter slutsyn kan göras och sen.. 
 

Trafiksäkerhet. 

Sammanfattning 

Vi tappade tempo när vi var tvungna att finna ny projektledare och kan glädjande meddela att Håkan 
Hammarbäck har åtagit sig den rollen.  
Under våren behandlades följande frågor av vägföreningens styrelse 

 Planerad GC-väg på Stationsvägen 

 Passager mellan Stationsvägen, Svanäsvägen och GC-väg 
Där hade vi genomgång med Trafikverkets representant som tog emot våra synpunkter och tillmötesgick 
dem där det var möjligt. 
Under 2017 har vi flera åtgärder som planeras av vår Projektledare 

 Ökad tung trafik genom samhället p.g.a. utbyggnaden av Logistikcentrat i Kjula- 

 Hastighetsbegränsningar både på länsvägar och inne i samhället. 
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Ungdomsgård 

Sammanfattning  

Då vår projektledares undersökning visade att ”Homis” fungerade bra som ungdomsgård har inga 
ytterligare åtgärder gjorts utan vi stöttar den befintliga verksamheten. 
För 2017 gäller det att vi kan finna meningsfulla sysselsättningar till våra ungdomar kom med förslag till vår 
projektledare Max Söderberg 
 

Utegym i Ärla 

Sammanfattning  
Vi har glädjande nog fått en Projektledare för Utegym, Karolin Hammarbäck, som presenterat 
nedanstående förslag 
”Ett utegym i Ärla för att öka möjligheten till aktivitet och motion. Meningen är också att få till ytterligare en 
samlingsplats i Ärla för att öka gemenskapen. Gymmet ska vara utformat så att alla ska ha möjlighet att träna där, 
såväl mycket vältränade personer som nybörjare  
Det vore också önskvärt om den länge planerade cykelvägen kunde anslutas mellan Västra gränd och Tegelbovägen 
för att öka det naturliga i att besöka utegymmet. En cykelväg skulle också göra att Ärlaborna kan färdas tryggt i 
samhället och slippa åka ut på Rinkestavägen”  
 
För 2017 börjar vi med att presentera förslaget för Landsbygdsrådet och därifrån komma med förslag om hur vi går 
vidare 
 

Valborgsfirande 
Sammanfattning  
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.  
För att få gemenskap och minska ”småsmällandet” som pågick i flera dagar tog ÄFF upp frågan om en 
gemensam majbrasa. Kjell Swengert var drivande för idén som förverkligades första gången 1993 på 
Gölstorps gärde och efter tre år flyttades festplatsen till parkeringen efter station och har varit där sedan 
dess. 
Firandet genomfördes med sedvanlig bravur och vi avser att göra om detta även i vår 
 

Ärlabladet 

Sammanfattning  
Ärlabladet som är planerat att utges 4 ggr/år kom endast ut 3 ggr under 2016. Innehållet i bladet är för 
bygden aktuella händelser som vi får kännedom om.  
Det är viktigt att om man har kännedom om något som kan anses viktigt att kontakta oss. 
Projektledare/redaktör är Eirik Isene 
Vi överväger att enbart publicera Ärlabladet på nätet med kopior på anslagstavlorna, vilket vi önskar 
synpunkter om. 
För 2017 planerar vi att utkomma med 4 nummer av Ärlabladet, vi hoppas få in förslag till artiklar som kan 
publiceras. 
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Ärlabadet 

Sammanfattning  
Ärlabadet anlades 1994 under 
Fastighetsägarföreningens regi med Börje Karlsson 
som projektledare. Badet färdigställdes och nu är 
projektet att driva och underhålla badet.  Under 
verksamhetsåret har vår projektledare Ebbe 
Bergström, underhållit badet och drivit detsamma. 
Besöksfrekvensen har varit bra, dock problem med 
algblomning,   

Arbeten som planeras inför denna badsäsong: 

 Färdigställande av ytvattenrening för förhindrande av algblomning 

 Ombyggnad av brygga. 

 Påfyllning av sand 

 Igångkörning av badet 

 Formalisera samarbetet  med Komunen 
 

Ärladagen 
Sammanfattning 
Ärladagen är en populär tillställning som startades av ÄFF 1996 vid 
föreningens 50 års jubileum och efter några år lades den i vila. 
2011 startades dagen upp igen av Lotta Jäder & Jannica Sjöstedt i 
föreningen Omtanke. 
Ärladagen är en dag för alla! Under dagen samlas både 
ortsinvånare, folk utifrån, lokala och långväga utställare med flera. 
Ortens företag och föreningar får chans att visa upp sig och sitt 
utbud.   

Det finns bland annat gratis karusell så att alla barn har möjlighet att delta på lika villkor trots olika 
ekonomiska förutsättningar. En del av överskottet skänks också vidare till välgörande ändamål. 
lördag 26 augusti 2017 är årets Ärladag. 
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Tänkta nya projekt 

Grannsamverkan  
 
Grannsamverkan är ett samarbete emellan fastighetsägarna i Ärla som innebär att vi tillsammans hjälps åt 
att skydda varandras egendom ifrån brott. 
Iden till att starta upp detta i Ärla är att det tyvärr blir vanligare med bostadsinbrott runt om i landet, och 
detta är ett projekt som har visat sig fungera bra på många andra platser. 
Det kommer att skapas områden med 1 alt 2 personer som utses till kontaktansvarig för just det området. 
Vi söker därför personer som kan ta på sig att vara kontaktperson för sin gata/område 
Projektansvarig för detta är Benny Ljung & projektdeltagare blir de som utses till kontaktansvariga.  
Under 2017 räknar vi att komma igång med verksamheten och önskar att de som kan tänka sig att vara 
kontaktpersoner kontaktar Benny Ljung. 
 

Rastplats Ärla 
 

Ungefär 600 meter från Ärla kvarn i riktning 

mot Eskilstuna finns en grusyta  

precis bredvid cykelbanan. Tanken är att där 

göra en rastplats för cyklister eftersom många 

som cyklade till Ärla i somras frågade efter 

någon form av rastplats Vi tänkte utrusta platsen 

med ett par bord och några bänkar och förstås 

grillplats. 
 

 

Ärlamiljö 
Detta är ett projekt som troligen består av en mängd olika små delprojekt, alla med syftet att göra Ärla mer 
attraktivt för oss som bor här och för de som skulle kunna tänka sig att flytta hit. 
Byarådet efterfrågar idéer som kan vara genomförbara i egen (Byarådets) regi eller som bör kunna bli 
verklighet genom samarbete med myndigheter och förvaltningar i Eskilstuna kommun. 
 
Kom med förslag som till exempel kan gälla anläggning av rastplats med bord med fasta bänkar, grillplats, 
parkliknande miljöer, utsmyckning med blommor, julgran, belysning eller papperskorgar, hundbajskorgar. Etc 
etc. 
Kom med förslag och var med om att sedan genomföra förslagen!  
Skicka email till styrelsen@aerla.se   
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Slutord. 
Målsättningen är fortfarande att  
”fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar,  
nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom 
Byarådets säte” 
Det målet är delvis uppnått. 
 Vi fortsätter arbetet med 
”initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlabygden” 
Utmaningen för verksamhetsåret 2017 är att fortsätta: 

 bygga upp förtroendet för att verka som opolitiskt språkrör  

 att driva och avsluta befintliga och initiera nya projekt. 

 

Styrelsen 
 
Ärla 2017-03-14 
 
 
 
 
 

______________________________ _____________________________ 
Carl-Göran Bergman, Ordförande   Torgny Andersson, Kassör 

 
 

______________________________ _____________________________ 
Ebbe Bergström, Vice ordförande   Eirik Isene, Sekreterare 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Max Söderberg, Ledamot   Oskar Gindemo, Ledamot 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Peter Johansson, Ledamot   Daniel Wikström, Ledamot 
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