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Eskilstuna – den stolta Fristaden 

  
 

Minnesanteckningar från Landsbygdsrådets 
dialogmöte med Ärla Byaråd 2018-03-05  
 
Närvarande 

Från landsbygdsrådet: Arne Jonsson, Jimmy Jansson, Tommy Hamberg, Tomas Jönsson  

Från kommunförvaltningen: Kristina Nyström, Jorma Seimilä 

Från Ärla Byaråd: Carl Johan Bergman, Tommy Ljungkvist, Ebbe Bergström, Peter Johanson, 
Karin Svarfvar, Oskar Gindemo, Eirik Isener  

Information från landsbygdsrådet 

Arne informerar om landsbygdrådets roll och uppgift; att känna av vad som händer på 
landsbygden, inte beslutsorgan utan kontaktorgan.  

Information från Byarådet 

Byarådet informerade om sina arbetsformer, där utvecklingsprojekt bedrivs i 
projektform med en utsedd projektansvarig, samt om några avslutade och pågående 
projekt. Bland aktuella projekt nämndes:  

 Gång- och cykelväg samt utegym vid Tegelbovägen. Det finns i dagsläget inte 
samsyn kring vilken part som ansvarar för dessa åtgärder kommer till stånd. 
Eventuella åtgärder behöver göras i samförstånd med kommunens 
parkavdelning eftersom det ligger inom deras skötselområde.   

 Parkbadet: Byarådets medlemmar har haft löpande skötsel av badet sedan 90-
talet då det iordningsställdes. Nu behövs ny sand och brygga. Enligt Byarådet 
är det kommunens bad, eftersom det ligger på kommunal mark och anlades av 
Rekarneskolan, och Byarådet borde ha fått ersättning för skötsel med 5000 
kronor per år.  I kontakt med tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen 
har man fått motstidiga besked om möjligheten för kommunen att bekosta 
detta. Byarådet yrkar på att den uteblivna ersättningen kvittas mot sand och 
bryggor.  
Åtgärd: Jorma har undersökt frågan, och ingen förrättning är gjord.  

 Lövängsskogen, en tätortsnära skog som har eftersatt skötsel. Flera träd är 
överåriga och det faller träd i stormar. Föreningen planerar att driva ett projekt 
likt det man gjorde vid Bryggarskogen, då man tog fram en skogsvårdsplan, 
men frågar också varför kommunen inte sköter skogen.  
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Åtgärd: Kristina har tagit upp detta med kommunens nya skogsförvaltare Therese 
Andersson och förmedlat kontakten. 

 Ärlabladet: Har funnits länge, men sedan 2014 är det byarådet som ger ut det. 
Kommer ut 4 gånger per år med information om bygden och byarådets 
verksamhet. 

Ärlas utbyggnad 

Kristina informerade om vad som står i nuvarande ÖP beträffande Ärla och om 
möjligheter att ha synpunkter på den reviderade översiktsplanen under sista kvartalet 
2018. Översiktsplanen kommer enligt tidsplanen att antas i slutet av 2019. 
I nuvarande översiktsplan är Ärla en mindre tätort, som ligger i ett sekundärt stråk. 
Enligt ÖP ska en utvecklingsplan tas fram för Ärla. I den ska en översiktlig potential 
för boende och verksamheter med mera göras.  
 
Hur kan utbyggnad komma till stånd? Kommunen släppte ett antal tomter i en 
befintlig byggnadsplan efter brevet från Ärla byaråd, men det framförs synpunkter på 
att priset är för högt, och att läget inte är optimalt eftersom man kan behöva påla. 
Önskemål finns om ett annat område.  
Åtgärd: Kristina har framfört synpunkten till kommunens mark- och exploateringsavdelning. 
 
Byarådet undrar hur man tänker när det gäller förskolans och skolans utbyggnad? Det 
behövs platser för att inflyttning ska vara möjligt. Landsbygdsrådet svarar att det är 
behovsdrivet, och att kommunen planerar utifrån demografiska framskrivningar. Att 
planera för inflyttning är lite svårare, eftersom det är svårare att förutse. Här är 
kommunens verktyg att ta fram Utvecklingsplaner, som grunden för en större 
utveckling av en ort. Det ger ett samlat grepp på potentialen för större 
bostadsutbyggnad, och gör det lättare att veta vad man ska planera för inom skola och 
förskola.  
 
Landsbygdsrådet frågar vad som händer när det gäller planer för byggnation av 
flerbostadshus på en privat tomt i centrum.  Dessa har avstannat. 

Kommunens åtaganden för skötsel och trivsel i Ärla 

Jorma visade en karta över vilka ytor som kommunens parkenhet sköter idag. Det 
inbegriper:  

 Klippning av 12995 kvm gräs som allt ligger på G.A 

 Drift och underhåll av 3 st lekplatser (varav 2 ligger på G.A) 

 Tömning av 4 st papperskorgar (varav 3 ligger i på eller i anslutning till G.A) 

 När det gäller gator så har kommunen i dagsläget inget åtagande, utan det är 
Trafikverket respektive vägföreningen som är väghållare. 

Mycket av dessa ytor ligger idag på gemensamhetsanläggning, och kommunen vill 
lämna över skötseln av dessa till huvudmannen, liksom man gjort i andra orter. 
Byarådet har dock synpunkter på detta. 
En synpunkt kom upp om kommunens skötsel av lekplatser. Det kommer upp 
trädskott som föräldrarna själva rycker upp.  
Åtgärd: Byarådet för ev. vidare diskussionen med chefen för parkenheten.  
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Samarbete och engagemang – vad önskar de båda parterna 

Landsbygdsrådet uttryckte att man är mycket glad över att det finns ett aktivt byaråd i 
Ärla, och att det är värdefullt ha någon att ha dialog med. Det är viktigt att Byarådet 
har förståelse för att kommunen måste följa regler och beakta likställighetsprincipen, 
att man handlar lika i fall med lika förutsättningar, men lokalt engagemang är 
värdefullt för att peka på lokala behov och viljor. Med ett kontinuerligt arbete och 
goda argument finns goda chanser att påverka den förda politiken.  

Övriga frågor från mötesdeltagarna 

 Turtätheten i kollektivtrafiken – det är helgerna som det inte är så bra. 
Landsbygdsrådet informerade om att det finns planer om att eventuellt gå över 
beställningsstyrd kollektivtrafik. Detta låter som en rimlig utveckling enligt 
Byarådet. 

 Det finns behov av en biltvätt – eftersom man inte får tvätta på uppfarten. 
Landsbygdsrådet informerar om att kommunen inte avser driva sådan 
verksamhet, men kan stötta samarbeten. Byarådet funderar på om det går att 
göra något vid brandstationen. Tomas Jönsson från landsbygdsrådet erbjuder 
sig att förmedla kontakter och mer information om möjlighet att söka 
Leadermedel. 

 Varför står det så lite om Ärla i gratistidningen om Eskilstuna och varför finns 
inte med i besökskartan som en egen detaljkarta? När det gäller tidningen är 
svaret är att det inte är en kommunal produkt, utan det är företagen i 
kommunen som står bakom.  

 Mötesplats – pingstkyrkans lokaler fungerar bra för föreningars verksamhet, 
men rådet undrar om kommunen kan utveckla en större mötesplats likt de 
som finns i Kjula och Fröslunda. Landsbygdsrådet svarar att kommunen kan 
stötta föreningarna, via föreningsstöd, men att det inte är aktuellt att utveckla 
en ny Mötesplats. De Mötesplatser som finns på andra platser har varit 
inarbetade mötesplatser, t.ex. lokala bibliotek. I Kjula ligger det i samband med 
seniorboendet och har verksamhet för det. Ärlagården är öppen för lunch för 
allmänheten.  

 Den nya gc-vägen är väl använd och har stor betydelse – har varit en lyckad 
investering. Dock finns en stor grop bredvid rastplatsen. Byarådet 
uppmanades att göra en felanmälan. Förlängingen av cykelvägen till Eklången 
byggs under senhöst/vintern 2018. 

 Byborna är oroade för att den tunga trafiken genom orten ökar, bland annat på 
grund av logistikparken. Vad har kommunen för ansvar? De trafiksimuleringar 
som gjorts byggde på att den tunga trafiken inte skulle köra här – men de kör 
på GPS och tar kortaste vägen. Detta ligger utanför kommunens rådighet – 
utom att fortsätta att påverka Trafikverket att sänka hastigheten.  

 Parkering vid skolan – det är många som skjutsar och det är trångt – det är K-
fasts anläggning. Plats tas även i anspråk från privat verksamhetsutövare Det 
finns parkmark i anslutning kan man bygga ut parkering? I diskussionen fördes 
det fram att man snarare bör arbeta för att fler barn går och cyklar till skolan – 
men måste komma från föräldrar och vara trafiksäkert. 


