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Aria Byarad 

Svar pa er skrivelse till Landsbygdsradet 

Detta ar ett svar pa de fragor rorande cykelvag till Eklangen, utegym och Arias tillvaxt 
som ni stallde i en skrivelse till kommunens landsbygdsrad, daterat 2017-07-27. 
Fragorna har behandlats pa landsbygdsradets mote den 3 november 2017. 

Fortsattning av gang- och cykelvag pa banvallen till Eklangen 
I er skrivelse informerar ni om att ni vill driva ett projekt som ska resultera i en 
fortsattning av gang- och cykelvagen fram till Eklangen tiUsammans med kommunen. 
Ni fragar ocksa efter kommunens intentioner i fragan, samt var fragan handlaggs. 

Det ar Stadsbyggnadsnamnden, och ytterst kommunfullmaktige, som beslutar om 
investeringar i till exempel cykelvagar. Landsbygdsradets roU ar att vara forum for 
dialog och diskussion kring fragor som ar viktig for landsbygdsutveckling. 
Landsbygdsradet kan ocksa, utifran den forda dialogen, ta poUtiska initiativ inom 
ramen for sina ovriga uppdrag i namnder och styrelser. 

Landsbygdsradet konstaterar att den cykelvag som byggdes pa banvallen fram tiU Aria 
ar val anvand, och att en fortsattning enligt ursprungUg plan skuUe ge forbattrade 
forutsattningar for rekreation och motion for bade boende i Aria och i Eskilstuna. Det 
finns aven en potential for turism, forutsatt att Flen och Strangnas kommuner 
ttUskjuter medel for forlangningen av vagen tiU Akers styckebruk. Det lokala 
engagemang och efterfcagan som har visats i fragan talar ocksa for att projektet 
fardigs tails. 

Ledamoter i radet har utifran detta tagit initiativ till att fora in objektet i Stads-
byggnadsnamndens investeringsplan, vilket beslutades av kommunfullmaktige 2017-
11-23. Det innebar att kommunen avser att paborja byggandet av cykelvagen 2018. 

Atla ska vaxa 
I er skrivelse fragar ni vad planerna for Arias expansion ar. Ni pekar pa att det finns 
byggratter inom antagna detaljplaner, pa kommunal mark, och onskar att kommunen 
tar initiativ till att dessa forverkligas. 

Efter en period av lag efterfcagan pa tomter i Aria marker kommunen nu ett okat 
intresse. Med anledning av er skrivelse har mark- och exploateringsavdelningen sett 
over gallande planer och har beslutat att ga ut med forsaljning av f̂ r̂a smahustomter i 
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Ark. Dessa tomter ar Arla-Astorp 1:97, Arla-Astorp 1:98, Arla-Astorp 1:99 och Arla-
Astorp 1:100 (se bilder nedan). V i kommer under varen 2018 att aven bygga den vag 
som ansluter till respektive fastighet. Beroende pa intresse har vi darefter mojligheter 
att stycka av och salja ytterligare ca 19 tomter. Omradet ar inte detaljplanelagt utan det 
ar byggnadsplanen fcan 1954 (faststalld 1956-10-27) som Hgger till grund for 
exploateringen. 

Vad galler langsiktiga planer for Arias utveckling, sa ar Aria en av de orter som pekas 
ut i oversiktplanen som en ort dar en utvecklingsplan ska tas fram. E n utvecklingsplan 
ar en bedomning av ortens potential for expansion vad gaUer boende och 
verksamheter med mera. For narvarande arbetats med utvecklingsplan Stadsvision, 
TorshaUa och Kvicksund. I genomsnitt startas tva utveckHngsplaner per ar. 
Oversiktsplanen kommer att revideras under 2018, vilket kan komma att ge nya 
staUningstaganden for Aria. 

Karta over Aria. Ringen markerar var byggratter ligger, som kommer att laggas ut till forsaljning. 

Karta fran gallande byggnadsplan, Ringen markerar var byggratter ligger, som kommer att laggas ut till 
forsaljning. 
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Utegym 
I er skrivelse informerar ni om ert projekt gaUande utegym vid Tegelbovagen, 
onskemal om nagra bord och bankar i anslutning tiU utegymmet och lekplatsen, och ni 
onskar kommunens syn pa hur ni kan gora en sadan satsning. 

V i tolkar er skrivelse sa att utegymmet skuUe ligga pa kommunal mark, Hksom 
lekplatsen. 
V i viU ge foljande tips och synpunkter med i arbetet: 

Marken ingar idag i parkavdelningens skotselomrade och ni bor kontakta parkchef 
Mathias Thuen (018-710 83 44) for att fa hans syn pa om det ar lampUgt att 
uppfora ett utegym har. 
E n eventueU entreprenor maste informeras om att det kan finns ledningar under 
mark som inte far paverkas av byggnation. 
Innan ni tar kommunal mark i ansprak behover ett nyttjanderattsavtal upprattas. 
Det gors genom att kontakta Marcus Wahlstrom, Exploateringsingenjor pa 016-
710 78 36 eUer marcus.wahlstrom@eskilstuna.se. I avtalet bor det tydhgt framga 
vem som ar huvudman for anlaggningen, samt vem som ansvarar for drift och 
underhaU. Huvudman for lekplatsen ar Aria vagforeningen, som ocksa har det 
formeUa ansvaret for driften. 
Ett utegym av kommunal standard kostar mellan 400 000 och 600 000 kronor, 
beroende pa underlag. 

Landsbygdsradet tackar for er skrivelse och valkomnar fortsatt dialog. 

LANDSBYGDSRADET 

Arne Jonsson (C) 
Landsbygdsradets ordforande 
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