
Ärla ByaRåd  
 

 
Ärla ByaRåd  Organisations nummer 802490-6102 

c/o Ärla Samfällighetsförening 1 Bankgiro  576-5342 
Box 2, 635 36 Ärla  Hemsida  www.ärla.se 

Ärla ByaRåds 
Verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2020 

 
Rensningsaktion med hjälp av Ärla Brandförsvar 

Innehållsförteckning: 

• ByaRådets verksamhet 

• Styrelsen under 2020 

• Pågående projekt under 2020 

• Tänkta nya projekt 

• Information till medlemmar 

• Ekonomisk berättelse för 2020  

 

http://www.ärla.se/


Ärla ByaRåd  
 

 
Ärla ByaRåd  Organisations nummer 802490-6102 

c/o Ärla Samfällighetsförening 2 Bankgiro  576-5342 
Box 2, 635 36 Ärla  Hemsida  www.ärla.se 

• ByaRådets verksamhet är att initiera och driva olika projekt som kan gagna bygden och under året har 

vi trots rådande pandemi haft följande verksamhet 

• Under året har 8 protokollförda möten avhållits där de olika projekten diskuterats. 

• Vi har även haft ett digitalt möte med Landsbygdsrådet om Ärlas utveckling.  

• Vi har delat ut stipendier ur Arne Wikströms Musikfond till ungdomar från Ärla skola som visat 

goda musikaliska anlag 

• Vi har även drivit Ärlabadet 

• Informera Ärlaborna via Ärlabladet och Hemsida  

 

Vi har ingått avtal med kommun i följande områden 

• Skötsel av Ärlabadet 

• Tillsyn av G/C–bana Eskilstuna-Eklången 

Styrelsen. 
Styrelsen har under 2020 bestått av: 
 

Namn Ansvar vald tid 

Ledamöter 

CG Bergman  ordförande 2020-03-19 1 år 

Torgny Andersson  kassör 2019-03-07 2 år 

Eirik Isene  sekreterare 2019-03-07 2 år 

Karin Svarfvar Vice ordförande 2019-03-07 2 år 

Ebbe Bergström Ledamot 2019-03-07 2 år 

Kent Cedenheim Ledamot 2020-03-19 2 år 

Daniel Vikström Ledamot 2020-03-19 2 år 

Oskar Gindemo Ledamot 2019-03-07 2 år 

    

Suppleanter 

Jessica Carlsson  2020-03-19 1 år 

Bo Engström  2020-03-19 1 år 

    

Valberedning    

Henry Aldrin Sammankallande 2020-03-19 1 år 

Daniel Alexandersson Avsagt sig 
uppdraget 

2020-03-19 1 år 

    

    

Revisorer    

Berndt Andersson Sammankallande 2020-03-19 1 år 

Bengt Andersson  2020-03-19 1 år 
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Pågående projekt under 2020 

Lövängsskogen 
Projektet är vilande i avvaktan på möte med kommun beträffande drift- och skötsel av parkområden. 
 

GC-Väg på Banvallen 
Då det framkommit önskemål från föreningar om att inte anordna GC-väg, Eklången – Åker, lägger vi projektet vilande 
och om förutsättningarna förändras kan projektet återupptas. 

 

Trafiksäkerhet. 

Vägföreningen och Ärla Byaråd har även genom Eskilstuna kommun ansökt om nedsättning av hastigheten 
på länsvägarna genom Ärla. Detta har tyvärr inte vunnit gehör hos myndigheterna. Vi har sedan försökt få 
Trafikverket att höja trafiksäkerheten längs väg 899s trottoarlösa vägsträckningar genom samhället. Frågan 
har även tagits upp med Landsbygdsrådet där även frågan om mätningar togs upp och följande svar erhölls: 
”När det gäller trafikmätningar kan det vara värt att avvakta, eftersom kommunen planerar genomföra 
sådana.” 
Projektledare sökes 
 

Utegym i Ärla 
Projektet har återuppstått, möjlighet att söka bidrag via Leader Sörmland har undersökts och goda 
möjligheter finns om projektet kan göras som ett ”ungdomsprojekt”  
Projektledare Sofia Haag 
 

Ärla i utveckling. 
Vi fortsätter att bevaka utvecklingen i logistikparken och hur det påverkar Ärla och kan notera följande 

• 4 nya fastigheter och ombyggnaden av Stationsvägen 18 är nu nästan klart. 

• Vi har haft en kontakt med Kommunfastigheter om vår enkät beträffande boende i Ärla. Vi bevakar 

frågan 

• Vi har fått information om att kommunen avser att sälja ytterligare 8 fastigheter längs Åstorpsvägen 

som i det sammanhanget kommer att byggas ut öster om Vallavägen. 

Valborgsfirande 
Årets firande blev tyvärr inställt med hänvisning till pandemin. 
 

Ärlabladet och facebook 
Ärlabladet gavs ut 3 ggr under 2020. Innehållet i bladet är för bygden aktuella händelser som vi fått 
kännedom om. Det är därför viktigt att kontakta oss om det är händelser som kan anses värda att publicera 
Projektledare/redaktör är Eirik Isene 
Vi har även en facebooksida, Ärla Byaråd Informerar, ansvarig Karin Svarfar 
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Ärlabadet 

Under verksamhetsåret har vi har bl.a. haft 2 städdagar, byggt 
ny brygga, utfört målningsarbeten, lagt ut sand och med hjälp 
av blivande sjätteklass från Ärla skola, som utgjort 
”Badpatrull”, hållit badet fräscht. 
Tyvärr så finns även andra krafter vars målsättning är 
annorlunda så klotter och annan skadegörelse har förekommit. 
Vi vill tacka alla andra som bistått med dåd och råd i arbetet  
 
Projektledare för badet Ebbe Bergström lämnar sitt uppdrag 
och vi vill framföra vårt varma tack för ett engagerat arbete. 
Samtidigt efterlyser vi ny projektledare för badet 

 
 Årets första badare 

 
 

Ärladagen   

Årets Ärladag föll offer för pandemins konsekvenser och blev inställd  
 

Julgran i Ärla 
Årets julgran fick nytt fundament, ny elmatning och blev 
utsmyckad med ny toppdekoration. 
Vi vill framföra vårt tack till  

• Ärla cementgjuteri för bistånd till nytt fundament. 

• Marcus Nilsson för grävningar och resning av gran 

• Jan Lindholm för utförande av toppdekoration 

Samt alla andra som bistått med dåd och råd i arbetet 
Projektledare är Ulf Carlsson 

 

 
 

Arne Vikströms Musikstipendium 
I år var det Jacob och Gideon Ehrlin som fick 
stipendiet på 2500 kr var. Jacob spelar bas och Gideon 
fiol. 
 
Stipendiekommité består av Karin Svarfvar, Christer 
Dahlin och Annika Hansander. 

 
 

Grannsamverkan  
Grannsamverkan är ett samarbete emellan fastighetsägarna i Ärla som innebär att vi tillsammans hjälps åt 
att skydda varandras egendom. 
Iden till att starta upp detta i Ärla är att det tyvärr blir vanligare med bostadsinbrott runt om i landet, och 
grannsamverkan har visat sig fungera bra på många andra platser. 
Vi söker därför personer som kan ta på sig att vara kontaktperson för sin gata/område. 
Vi har för närvarande två fungerande områden. 
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Information till medlemmarna  
Under 2020 har styrelsen försökt hålla medlemmarna underrättade om vad som sker och vad som skall 
göras.  
Information har skett via  

• Föreningens Webbplats www.aerla.se  

• Ärlabladet  

• I vissa fall via Facebook 

Föreningens Webbplats är den plats där vi löpande försöker ge information om vad som händer och när det 
händer. Alla Årsmöteshandlingar kommer att finnas på förenings Hemsida. Där kommer även 
Årsmötesprotokoll att finnas när det är justerat och klart. 
 

Ekonomisk berättelse för 2020 
Föreningen förfogar vid årsskiftet över kronor. 
Vi har fått in 7000 kronor i medlemsavgifter. 
Frivilligt bidrag till gran 0 kronor. 
Kommunala bidrag om 5000 kronor för drift av Ärlabadet. 
Kommunalt bidrag för vår verksamhet 0 kronor. 
Arne Wikströms Musikstipendium ingår också i resultatet med 24091 kronor 
Behållning från föregående år 87840 Kronor 
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Slutord. 
Målsättningen är fortfarande att  
”fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar,  
nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom Byarådets säte” 
Det målet är fortfarande bara delvis uppnått. 
 Vi fortsätter därför arbetet med 
”initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlabygden” 
Utmaningen för verksamhetsåret 2021 är att fortsätta: 

• bygga upp förtroendet för att verka som opolitiskt språkrör  

• att initiera, driva och avsluta projekt.  

Styrelsen 
 
Ärla 2021-02- 
 

______________________________ _____________________________ 
CarlGöran Bergman, Ordförande   Torgny Andersson, Kassör 

 
 

______________________________ _____________________________ 
Karin Svarfvar,, Vice ordförande   Eirik Isene, Sekreterare 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Kent Cedenheim, Ledamot   Oskar Gindemo, Ledamot 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Ebbe Bergström, Ledamot   Daniel Vikström, Ledamot   
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