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Ärla Vägförening 

Vägföreningen hade tecknat avtal med PEAB om 
asfalteringsjobben för 2020. De kunde sätta 
igång arbetena tidigt i år varför det redan är 
klart med årets asfaltjobb i Ärla. Solgränd, 
Tunavägen och Sandvägen har varit de största 
jobben. Vallavägens två schakt var även de 
ganska rejäla. 
Närmre 80% av asfaltjobben är hänförbara till 
schaktningar i våra vägar som EEM, Skanova 
eller Vattenfall har gjort. De betalar för 
återställningen.  
 
Eskilstuna kommun är inte klara med 
Åstorpsvägen.  
Parkvägens förlängning öster om Vallavägen 
tänker inte kommunen göra något med. Det 
innebär att Vägföreningen kommer att ta hand 
om återställningen av vägen till ursprungligt 
skick, dvs som grusväg med diken på båda sidor. 
Anslutande infarter till de nya fastigheterna 
kommer fastighetsägarna eller exploatören att 
få ta hand om. 
 
Över sommaren har buskar och träd växt och är 
nu på många håll alldeles för höga. Det finns 
regler för hur buskar, häckar och träd ska 
beskäras för att inte skymma sikten i väg-
korsningar och vid garageutfarter. Reglerna 
finns på Vägföreningens hemsida och är till för 
att förhindra onödiga olyckor.  
Tänk på att buskage inte får sticka ut över den 
asfalterade vägen så att vägbredden minskas. 
Observera även att våra snöröjare får lägga 
snövallar in mot häckar, murar och staket som 
ligger inom vägområdet. Om ni avser att anlägga 
ny häck, mur eller staket, lämna plats för 
snövallar.     

 
Ärlabadet 

Badpatrullen har gjort ett bra jobb och vi kommer 
att fortsätta nästa år med detta arrangemang. 
Badet har varit välbesökt. 
Vi fick ett avbrott tidigt på sommaren pga otjänligt 
badvatten. Räddningstjänsten fick hjälpa oss att 
tömma badet på vatten dels för att bli av med 
dåligt vatten och dels för att försöka hitta vad som 
orsakade den försämrade vattenkvaliteten. Vi 
hittade ingen orsak men vattnet blev bra igen.     

Det har satts upp en bom på vägen till badet för att 
förhindra bilkörning. Kommunen har på vår 
uppmaning gallrat ur skogen så att det blivit mer 
luftigt och transparent. Ebbe, Bosse och Peter 
gjorde ett bra jobb med målning och 
uppsnyggning. 
Den 10 oktober hade vi en städdag där vi gjorde 
badet klart för vintern. De som ville var välkomna 
att hjälpa till. Byarådet bjöd på korv med bröd och 
dricka. 
 

Ärla i utveckling 

Det har hänt mycket på de nya villatomterna under 
sommaren. Det finns nu anslutningar för VA och el  
etc. Men det borde ju finnas en möjlighet för Ärla 
att hänga på den enorma utveckling som finns i och 
omkring Logistikparken. Det är säkert många fler 
som skulle vilja slå sig ner i Ärla! 
 
Betr. utbyggnad av förskola och skola har det inte 
hänt ett dugg. Inte heller när de gäller att få ner 
hastigheten på Ärlas genomfartsleder eller att få 
bättre säkerhet för gående på de vägavsnitt som 
idag saknas varje form för trottoar eller GC-bana.  
 
Bland annat kommer vi att ta upp vårt gamla 
förslag om en GC-bana mellan Västra Gränd och 
Tegelbovägen för att få ett bilfritt alternativ till 
Rinkestavägen. Boende på Västra Vägen får gärna 
höra av sig om förslaget och gärna även delta i ett 
sådant projekt. 
 
Ärla Byaråd och Ärla Vägförening har skrivit till 
Landsbygdsrådet i Eskilstuna kommun om ett antal 
saker som vi gärna vill ta upp i ett kommande möte. 
Det gäller bland annat vidare utbyggnad i Ärla och 
förbättring av kommunal service samt det dödläge 
som finns när det gäller Vägföreningens övertag av 
förvaltning av parker och grönområden. Vi har fått 
en positiv reaktion men har ännu ingen tidpunkt 
för ett möte. 
 

Den 2 juli delades Arne Wikströms 
musikstipendium ut i Ärla kyrka vid 

”Musik i sommarkväll”. 
I år var det Jacob och Gideon Ehrlin som fick 

stipendiet på 2500 kr var. Jacob spelar bas och 

Gideon fiol. 

https://www.arlasam.se/
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Tillsammans med pappa David bjöd de på ett 

varierat program där de visade på stor musikalisk 

bredd.  

 

Det finns en fond för stipendiet. Om man vill får 

man gärna ge ett bidrag så att vi kan uppmuntra 

ännu fler barn och ungdomar i sitt musicerande.  

30 km/h på lokalgatorna i Ärla 

 

Det verkar som att många inte vill se att det finns 
hastighetsbegränsning till 30 km/h på lokalgatorna 
i Ärla eller också saknar de föreställningsförmåga 
för vad som kan ske 30 - 50 meter längre fram. 
 
Det är sorgligt att man vill tjäna in några få 
sekunder som de i alla fall slösar bort på något 
annat och att de då struntar i riskerna och hänsyn 
till sina grannar i Ärla. Det är inte många sekunder 
man kan tjäna in genom att köra 60 på den korta 
sträcka det är 30. 
 
Detta blir ju än farligare om inte fastighetsägarna 
ser till att hålla häckar och buskar låga i 
korsningarna. God sikt kan hindra olyckor! 
 

Vårdcentralen i Ärla 
Achima Care har en distriktssköterska på Vård-
centralen i Ärla på Rosenvägen 9. 
Telefon: 016 585 8060. 
Öppettider är tisdagar 08:30 – 11:30. 
Här kan du vaccinera dig mot årets influensa och 
lunginflammation mm. från och med vecka 45.  
Passa på! 

 

Ärla Byaråds Styrelsemöten 
Nästa styrelsemöte i Ärla Byaråds styrelse hålls 17 
november kl 18:00 i Pingstkyrkans café. 
  
Alla Ärlabor är välkomna i mån av plats.  
Detta bör vara en god chans att få reda på vad 
Byarådet sysslar med samt till att ställa frågor och 
komma med förslag. Byarådet är till för dig! 
 
För dig som gärna skriver på Facebook om förslag 
till förbättringar i Ärla bör detta vara en gyllene 
chans! 
 

Coronatider i Ärla 
Eskilstuna och Ärla har klarat sig någorlunda bra 
hittills. Människorna i Eskilstuna och i Ärla har 
varit försiktiga och följt råden. 
Under vecka 39 har 7 personer blivit sjuka i Covid19 
i Eskilstuna. 74 har blivit sjuka i Sörmland de 
senaste två veckorna och det verka öka, så det 
gäller att fortsätta att vara försiktig. Håll avstånd, 
hälsa inte med handskakning, tvätta händerna 
ofta och grundligt, undvik folksamlingar och ta på 
en ansiktsmask om du tvingas umgås i flock! 
Viruset kommer att vara här länge och det kommer 
inte att finnas något vaccin förrän nästa år. 
 
Passa på att utnyttja COOP Ärlas erbjudande om 
beställning, hämtning och betalning av varor så du 
slipper gå in i butiken. Det finns även möjlighet för 
hemkörning av varor till dem som tillhör 
Coronapandemins riskgrupp. 
 

Trevligare i Ärla! 
Löta Handelsträdgård har fyllt på med jord i 
gjutjärnskrukan i Stationsparken och har planterat 
ljung. Avsikten är att det även ska bli blommor till 
våren.  
Det kommer att bli en julgran i Stationsparken även 
i år. Förberedelserna är i full gång och Jan Lindholm 
har lovat att tillverka en toppstjärna  
 
 

Passa på att bli medlem i Ärla Byaråd 
nu, om du inte redan är med. Om du blir 
medlem nu gäller ditt medlemskap även 
för hela nästa år och hela din familj! 
För endast kr 100! Betala enl. nedan. 
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