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Ärla Vägförening. 

Ärla Vägförening kommer under sommar 

och höst att fortsätta att asfaltera skador 

och schakt. Offertbegäran har lämnats in 

till vår entreprenör baserat på vår 

inventering av vad som behöver göras. 

Vi erfar att man i stort är nöjd med 

vinterväghållningen och sandupptag-

ningen efter vintern. 

Parkavdelningen i Eskilstuna vill att 

vägföreningen ska ta över ansvaret för 

skötsel av parker, grönområden och 

lekparker. Förhandlingar om detta har 

redan börjat. Det kan leda till högre 

kostnader för vägföreningen och högre 

andelsavgifter för andelsägarna. 

 

Dels vill vi diskutera hur en sådan över-

lämning ska gå till och vilka bidrag vi kan 

påräkna. Vi vill givetvis att parker, 

grönområden och lekparker rustas upp till 

”kommunal standard” innan vi tar over.  

 

Vi har även en idé som vi hoppas ska 

eliminera nödvändigheten av att gå och 

cykla på Rinkestavägen från Västra Vägen 

och Skogalundsvägen mot skolan 

 

OBS! Ungdomsgården ”Homies” 

är stängd under sommaren 

 

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!  

 

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. En hel del har redan 

hänt och finns på plats! - - och en hel del 

gjordes på städdagen 9 juni!  

 
 

Ärla i utveckling: Eskilstuna kommun har 

enligt rykten sålt tre av fyra villatomter vid 

Vallavägen. Planer finns att upprätta flera 

säljbara fastigheter längs Parkvägen 

bortom Vallavägen.  

 

Ärla Förskola: 
Karin Svarfvar och Marilee Karlsson har 
tagit initiativ att skapa en dialog med 
ledande politiker för barnomsorgen i 
Eskilstuna, för att utöka och förbättra 
förutsättningarna för verksamheten på 
förskolan.  
Eftersom barngrupperna idag är maxi-
merade sedan flera år på förskolans 
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samtliga avdelningar, så måste många 
familjer i Ärla skjutsa sina barn till andra 
kommundelar för att få barnom-
sorg. Förskolan behöver byggas ut och få 
flera men också mindre barngrupper, för 
att också skapa en tryggare miljö och 
samvaro för barn och pedagoger. 
Namninsamling har startad, möte med 
politiker är inbokat och många föräldrar 
som redan har barn på förskolan arbetar 
nu fram förslag för att överlämna till 
politikerna och har stöd från Ärla Byaråd i 
detta. Se projektbeskrivning på hemsidan. 
 

 
 
Lövängsskogen: 

Byarådet har även startat upp projekt 

Lövängsskogen (vid Lövängsvägen) efter 

samma lyckade koncept som utfördes i 

Bryggarskogen. 

Den angränsande skogen har varit 

anonym och de boende har inte vetat 

syftet, ej heller hur skötsel och planering 

av området ska göras. Vi vill råda bot för 

detta. 

Ett första möte med kommunen är plan-

erad och en skogsvårdplan skall upp-

rättas. 

 

 

Ärla Byaråds evenemang och projekt 

presenteras på vår Hemsida: 

www.aerla.se   

Bli med i något projekt! Var engagerad i 

Ärla där vi lever och bor! 

Ärladagen 
Lördagen den 25 augusti 10-15 går 
Ärladagen av stapeln. Den stora 
marknadsdagen som arrangeras för 8e 
året i rad där barnens aktiviteter står i 
fokus. 

Karusell, ansiktsmålning, ponnyridning 

med mera som är kostnadsfritt för att alla 

barn, oavsett familjens ekonomi skall ha 

möjlighet att delta på lika villkor. 

Utöver detta kommer det finnas möjlighet 

att köpa plats på helikoptern och se Ärla 

från ovan.  

Företag, ideella föreningar, mathant- 

verkare, hantverkare och loppis ställer ut 

på området. 

Vår egen brandkår firar jubileum hos sig 

och öppnar upp för aktiviteter. Mycket kul 

som händer denna dag - alla är varmt 

välkomna! 

 

Vill man vara med som funktionär, 

utställare eller liknande - vänligen kontakta 

Jannica Sjöstedt på 

 arladagen@gmail.com eller 073 909 1913 

 

 

 

Glöm inte att Kiosken även har skruvar 

och beslag från Krauta. Det kan spara in 

en resa till en affär i stan.  

 

Gynna den service vi har lokalt så vi får 

behålla den! 
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