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Ärla – en levande landsbygd! 

Ärla är Eskilstuna kommuns största samhälle och tätort utanför kommuncentrum med tillhörande 

tätbebyggelse. 

Ärla har inte vuxit nämnvärt sedan 70-talet – endast några få villafastigheter. Det är dock nödvändigt 

att Ärla får växa om det ska fortsätta att vara ett levande samhälle. Ärla var innan 1971 en egen 

kommun med planer på utbyggnad och utveckling. Bebyggelsen i sydvästra Ärla byggdes 1970-1973 

som ett färdigställande av projekt i Ärla/Stenkvista kommun. Inga andra planer fick någon 

fortsättning efter att Eskilstuna kommun införlivade Ärla.  

Ärla Ligger nära Eskilstuna Logistikpark och skulle för många som kommer att ha sin arbetsplats där 

vara en perfekt bostadsort. Alla vill ju inte bo ett förtätat Eskilstuna centrum i ett hyreshus eller med 

bostadsrätt i stora hus med många lägenheter.  

En utbyggnad av Ärla med småhus på befintliga men obebyggda fastigheter vore en bra möjlighet i 

en skön miljö. Småhus på nya avstyckade fastigheter på kommunal eller privat mark i Ärla, Eklången, 

Barva eller Hällberga är även det möjligt. Det vore heller inte fel att uppföra flerfamiljhus med 

borätter nära naturen inom tätorten Ärla.  

En sådan utbyggnad skulle stimulera företagandet i Ärlabygden och medverka till en ännu mer 

levande landsbygd samt skulle minska risken för en nedläggning av Coop Nära och öka möjligheten 

för lönsamhet för pizzeria, kiosk och bensinmack mm. 

Utöver byggandet av bostäder i Ärla behövs ett ”Kulturcentrum”, t. ex. en ”Mötesplats” med 

bibliotek, mötesrum och publik dator etc. liknande det som Eskilstuna kommun förser andra 

kommundelar med. Även det ett led i att göra Ärla till ett mera levande samhälle.  

Det är ca 20 km till bibliotek, vårdcentral, sjukhus, systembolag, apotek etc. Det går buss till 

Fristadstorget. Det är den enda möjligheten med kollektiva transportmedel. Det finns en ny fin 

cykelbana från Ärla till kommuncentrum men cykel kan inte helt motsvara det praktiska behovet av 

transport som ju finns. 

Lite mera lokal service kan bidra till att göra Ärla attraktivt som bostadsort och en plats att leva. 

Ärla har sedan kommunövertagandet 1971 inte haft någon organisation som kunnat föra Ärlabornas 

talan gentemot myndigheter och förvaltningar. Sedan 2014 finns nu Ärla Byaråd som bör kunna 

fungera som en samtalspartner för Eskilstuna kommun. 

Ärla har sedan 2005 en egen vägförening som sköter Ärlas vägar som tillsammans med Ärla Byaråd 

och andra föreningar i samhället gör Ärla till ett relativt självständigt samhälle. Vi saknar givetvis en 

hel del kommunal service. En hel del av den servicen bör dock kunna erbjudas lokalt i Ärla. Behov 

och möjligheter bör utredas. 

Ärla Byaråd startar därför ett projekt som har ändamålet att tillsammans med bl. a. 

Landsbygdsrådet, Stadsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och motsvarande 

förvaltningar utreda ovanstående frågor. 

Calle Bergman och Eirik Isene 

http://www.ärla.se/
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Bilaga: 

Se http://www.aerla.se/pdf-filer/2017/M%C3%B6te%20med%20Arne%20Jonsson%2017-02-20.pdf  

Se även Ärla Byaråds hemsida: www.aerla.se  

http://www.ärla.se/
http://www.aerla.se/pdf-filer/2017/M%C3%B6te%20med%20Arne%20Jonsson%2017-02-20.pdf
http://www.aerla.se/
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Sammanfattning  

Se inledningen/bakgrunden 

Ide  

Se inledningen/bakgrunden 

Organisation 

Calle Bergman är projektledare 

Eirik Isene är projektadministratör 

Andra projektmedlemmar kommer att behövas efter hand som projektet utvecklas. 

Projektet ska löpande informera Ärlaborna om utvecklingen. Eftersom det inte finns någon strikt 

definierat projektresultat i det här tidiga skedet kommer delmål att definieras efter hand som 

projektet fortskrider. 

Information via Byarådets hemsida, Ärlabladet och informationsmöten.  

Tidplan  

Projektet kan starta omedelbart. 

Det finns inget slut definierat men efter hand som delmålen definieras kommer dessa att ha 

färdigtidpunkter. 

Omfattning 

Omfattningen kommer att variera över tiden. 

Projektet startar med en förstudie där vi ska försöka engagera Landsbygdsrådet och söka deras 

assistans samt engagera Ärlabor i den utsträckning som detta kan vara önskvärt och praktiskt. 

Projektekonomi 

Initialt kommer det inte att kosta något. Förhoppningsvis ska projektet se till Eskilstuna kommun ska 

stå för alla större kostnader som senare kommer att ge kommunen goda intäkter i forma av skatter, 

vinst på sålda tomter och annat. 

Redovisning  

Projektet ska löpande informera Ärlaborna om utvecklingen. Eftersom det inte finns någon strikt 

definierat projektresultat i det här tidiga skedet, kommer delmål att definieras efter hand som 

projektet fortskrider. 

Information via Byarådets hemsida, Ärlabladet, Årsmöten och informationsmöten. 

http://www.ärla.se/

