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berörda i mitten av januari.

Ärlas vägar.

Området söder om Stationsvägen kommer
att påbörjas under våren när snö och tjäle
inte längre är ett problem.

Macken

Ärla Vägförening har under sommaren och
hösten asfalterat efter de stora schakt som
grävdes i samband med byte av VAledningar i sydvästra Ärla. Vi har även
hunnit asfaltera efter en del fiberschakt.
Vinkelstigen har asfalterats över den del
där vi tog bort björkrötter som kommit upp
genom asfalten. Det har även varit en hel
del andra mindre schakt och reparationer
som fixats. Det sista blev gjort sent med
det blev bra till slut.
Det har varit personalbyte hos vår entreprenör vilket har medfört en del extra
arbete för oss i styrelsen.
Vi har även ny entreprenör för vinterväghållningen: MaskinRingen, MR. Hittills
med bra resultat.
Det finns skrivna bestämmelser för dels
hur man får schakta i våra vägar och dels
för hur vinterväghållning ska skötas.
Bestämmelserna finns på vägföreningens
hemsida: www.arlasam.se .

Fiberprojektet
Fibra/ESEMs fiberprojekt är i full gång.
Vägföreningen har ett avtal med ESEM
som är de som lägger ner kanalisation för
fiber i våra vägar.

Macken är nu på plats och i full drift.
Omsättningen är mycket bra och bolaget
som driver macken är mycket nöjda trots
ett onödigt sabotage som drabbade även
oss Ärlabor.
Den nya macken är ett resultat av
Byarådets insatser

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.
Kom på de gemensamma Årsmötena
för Vägförening och Byaråd 22 mars kl
18.00 i Pingstkyrkan och säg din
mening.
Detta är din möjlighet att direkt påverka
när det gäller vägar i Ärla och vad Ärla
Byaråd ska ägna sig åt.

Fibra har ett möte med en del av de
Ärla Byaråd http://www.ärla.se
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Ärlabladet
Ärla Byaråd
Det är aldrig för sent att bli medlem
i Ärla Byaråd! Gör slag i saken nu.
Betala in medlemsavgiften kr 100 till
Bg 576-5342, så är det klart!
Använd gärna medskickad blankett.
Medlemsavgiften kommer bland annat att
användas till följande aktiviteter och
projekt:
Ärlabadet: Byarådet arbetar för ett nytt
avtal med Eskilstuna kommun om skötsel
av badet med sophämtning, bajamaja, nya
bryggor, nya bord med fasta bänkar, ny
sand på botten etc.
GC-bana på banvallen: Fortsättning från
Åsborgen till Eklången. Pengar är
beviljade och vi söker deltagare i en
projektgrupp.
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Ris till brasan ska lämnas på vissa tider
då det kommer att finnas någon som tar
hand om riset. Se Byarådets hemsida
under ”Projekt” och ”Valborgsmässoafton”.
Ärla i utveckling: Eskilstuna kommun
säljer villatomter till anställda i Logistikparken och andra efter påtryckning från
Byarådet.
Önskemål om en ”Mötesplats Ärla” som
ett nav där kommunal planering kan
diskuteras och förankras på en lokal nivå.
Vilket bör ge bättre kommunal service i
Ärla.
Ärla Byaråd kommunicerar redan med
våra ledande politiker och vill representera
Ärlaborna i denna strävan.
Projekten ”Rastplats Ärla”, ”Bryggarskogen”, ”Macken” och ”HLR-kurs” är
några av de aktiviteter som genomförts
under Byarådets paraply.
Intresserade Ärlabor är välkomna att delta
i våra projekt eller i styrelsen för Ärla
Byaråd. Det är där det händer!
Allt finns beskrivet på Byarådets hemsida:
www.ärla.se

Trafiksäkerhet: Sänkt hastighet på Tegelbovägen och troligen sänkt hastighet på
länsvägarna genom Ärla.
Nytt projekt: Anläggning av ny GC-väg
från Västra vägen till Tegelbovägen – ett
samarbete med Eskilstuna kommun och
med Ärla Vägförening.
Valborgsmässoafton: En fest för hela
familjen. Fyrverkeriet bekostas inte av
medlemsavgiften utan av intäkterna från
Valborg.
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