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Ärla Vägförening 

Ärla Vägförening har preliminärt beslutat att 
avhålla Årsmötet den 27 maj kl. 18:30 i 
Pingstkyrkan. Beroende på pågående pandemi 
kan tidpunkt och plats för Årsmötet komma att 
flyttas igen.  
 
Vi har påbörjat ett projekt som avser att få 
Trafikverket att anlägga en ”Förbifart Ärla” där 
genomfarten på Stationsvägen och Svanäsvägen 
skulle ersättas av en ny väg som leder förbi Ärla 
samhälle. 
 
Ärla Byaråd och Ärla Vägförening har 3 
december haft ett möte med Eskilstunas Lands-
bygdsråd. Detta finns redovisat på Väg-
föreningens hemsida under meny-val ”Kom-
munalt”. 
På samma sida finns även förslag till ny 
Översiktsplan 2030 för Eskilstuna. Den har 
varit ute på remiss och Byarådet har lämnat 
synpunkter. 
 
Som ni kanske har lagt märk till, har Eskilstuna 
kommun nu släppt 8 nya fastigheter i det 
område som redan håller på att bebyggas vid 
Parkvägen/Åstorpsvägen.  
Avsikten är att påbörja mark- och lednings-
arbeten under vår/sommar 2021. Väg-
föreningen är involverad eftersom vi kommer 
att få nya andelsägare och ny väg. 
 
Sandupptagning efter vinterns sandningar är på 
gång.  
 
Det är vår avsikt att vi ska ta hjälp av avgångs-
klassen på Ärla Skola för vägstädning även i år. 
För den insatsen bidrar Vägföreningen med en 
icke föraktlig summa pengar till klasskassan. 
 
Inventering av årets asfaltarbeten ska göras så 
snart sandupptagningen är genomförd. 
 

Ärlabadet 
Ärla Byaråd avser att tillsätta en Badpatrull även 
2021. Badpatrullen kommer att bestå av de elever 
som ska upp i 6:e årsklassen i Ärla Skola.  
Badet var välbesökt under 2020. 
Den 8 maj ska vi ha en städdag inför sommar-
säsongen. Byarådet kommer att som vanligt bjuda 
på korv med bröd och dricka. 

Byarådet delar ut Arne Wikströms 
musikstipendium även i år. 
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 

ännu flera år. Inbetalning sker till Byarådets 

bankgiro (se nedan) med referens till vad 

betalningen avser. 

Vårdcentral i Ärla. 
Achima Care har en distriktssköterska på Vård-
centralen i Ärla på Rosenvägen 9. 
De erbjuder bland annat TBE-vaccination, 
provtagning mm. på drop-in.  
Telefon: 016 585 8060. 
Öppettider är tisdagar 09:30 – 11:30. 

 
Ärla Byaråd. 

Ärla Byaråd har beslutat preliminärt att ha 
Årsmöte 27 maj kl. 18:30, tillsammans med 
Vägföreningen. 
Beroende på pågående pandemi kan tidpunkten 
för Årsmötet komma att flyttas igen. 
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på 
Byarådets hemsida under Årsmöten/2021. 
 
Det har inkommit en motion till Årsmötet om 
anläggning av fasta farthinder på Tegelbovägen.  
 
Ett av Byarådets projekt avser att anlägga en 
enklare gång- och cykelbana mellan Västra 
Gränd och Tegelbovägen längs de fastigheter 
som ligger längst in på Skogalundsvägen. Detta 
projekt kräver engagemang av boende på 
Västra vägen och Skoglundsvägen. 
Förslaget innebär samarbete med Ärla Väg-
förening. 
 
Det finns även förslag på ett trivselarrangemang: 
Ärla BBQ Open, där duktiga grillmästare i Ärla får 
tävla mot varandra. Evenemanget är tänkt 
förläggas till Stationsparken i slutet av augusti. 
Det är bara pandemin som kan lägga hinder i 
vägen.  
 
Det har ju, som ni givetvis sett, varit en jättefin 
julgran i Stationsparken även denna jul. Den 
donerade granen togs ner vid sportlovet. Julgran i 
Ärla avses vara ett årligt arrangemang.  

https://www.arlasam.se/
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Ännu trevligare i Ärla! 
 

 
Löta Handelsträdgård har återuppstått i ny regim med Ellinor Högsberg som trädgårdsmästare och VD. De 
har fyllt på med jord i gjutjärnskrukan i Stationsparken och har planterat vårblommor. Varför inte göra ett 
besök i deras nya, trevliga kafé.  
 

Öppettider:  
10:00 – 18:00 varje vardag. 
10:00 – 15:00 lördag och söndag. 
 
Tel: 016-705 85     Se även Byarådets hemsida. 
 

________________________________________________________________________________________ 

Bli medlem i Ärla Byaråd! 
 
Passa på att bli medlem 2021 i Ärla Byaråd nu, om du inte redan är med. 
För endast kr 100 för hela familjen! Betala enl. nedan. 
 
Medlemsavgiften går till att  

• bekosta Ärlabladet 

• sköta Ärlabadet 

• bekosta trivselarrangemang 

• driva diverse projekt 

• etc. se hemsidan: www.ärla.se  
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