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Ärla Vägförening 

Ärla Vägförening håller fast vid beslutet att 
avhålla Årsmötet den 27 maj kl. 18:30 
utomhus vid Ärlabadet eller ev. på annat ställe. 
Besked härom lämnas på kallelse och affischer 
samt på Facebook kort innan mötet.  
 
Inventering av årets asfaltarbeten har nu gjorts 
och vi inleder förhandling med PEAB som 
gjorde ett utmärkt jobb för oss 2020. 

Vägföreningen avser att förvalta gator och 
vägar på samma sätt som tidigare.  
Det är troligt att Eskilstuna kommun vill 
förhandla om föreningens övertagande av Park- 
och Grönområden som enligt lantmäteriförrät-
tningen hör till det som Vägföreningen ska 
förvalta. 
 
Årsmötet blir som vanligt men med några 
speciella punkter som vi aviserar här: 
Vi har en motion om farthinder på Tegel-
bovägen som styrelsen har synpunkter på och 
som Stämman ska rösta om. 
Vi har en ändring av Stadgarna som det ska 
röstas om: antalet ”5 ledamöter” ändras 
till ”minst 5” ledamöter. 
 
Vi kommer att tillämpa regeln om fullmakter 
vid Stämman. En fastighets röst måste styrkas 
av samtliga ägares fullmakter såvida inte alla 
ägare är närvarande. Det kommer dock att vara 
tillåtet att en fastighet kan rösta för upp till 5 
andra fastigheter genom fullmakt. Detta pga. av 
coronapandemins regler om max antal för-
samlade. 
 

Årsmöteshandlingar ska finnas på hemsidan. 
Det kommer inte att finnas några sådana att 
delas ut vid mötet. Skriv ut dessa hemma! 
 
Valberedningen föreslår omval på samtliga 
poster i styrelsen vilket de berörda accepterat.  
 
Styrelsen föreslår en höjning med 5% på 
andelsavgifterna för 2021. 
 

Beträffande häckar mm: 
Häckar: 

Blomlådor:  
Det kommer att vara tillåtet med blomlådor 
som fartdämpande åtgärder även 2021. 
Tillstånd för att ställa ut Blomlådor ansökes för 
ett år i taget hos Vägföreningen. Ansök per 
email. Blomlådornas utformning och hur de ska 
ställas upp finns på Vägföreningens hemsida. 
 
 

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

----oooOOOOooo---- 
 
TRAKKA har nu fått tillstånd att bygga till 
fastigheten på Stationsvägen. Vi tror att 
Byarådets påstötningar har haft en viss 
inverkan så verksamheten kan behållas i Ärla. 
 

Vi vädjar igen till alla fastighetsägare 
med häckar längs våra vägar att hålla 
nere höjden på dessa vid gatu-
korsningar och vid utfarter från fastig-
heterna. 
Regler för fri sikt i korsningar och vid 
utfarter finns på Vägföreningens 
hemsida under Ärla GA:1/trafik. 
Fastighetsägare som missköter sina 
häckar och träd kan anmälas till 
Byggnadsnämnden i Eskilstuna kom-
mun. 
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Ärla Byaråd. 
Ärla Byaråd håller fast vid att ha Årsmöte 27 maj 
kl. 18:30, tillsammans med Vägföreningen. Plats 
kommer att anslås på informationstavlor och på 
Facebook. 
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på 
Byarådets hemsida under Årsmöten/2021. 
 
Som redan informerats om: Byarådets projekt 
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 även samarbete med Ärla Väg-
förening. 
Beslut ska tas vid Årsmötet om detta projekt. 
 
Det kommer att finnas en ”Badpatrull” även i år. 
De ska dagligen se till Ärlabadet så att badet blir 
trivsamt för alla som vill bada eller picknicka där.  
 
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.  
 
För er som bor i ett äldre hus, finns det nu en 
förteckning över de namn som dessa hus hade en 
gång i tiden. Se hemsidan under ”Ärla”. 
 
Stationsparken avses bli en liten oas mitt i Ärla 
med blommor från Löta Handelsträdgård och 
med gräset klippt. Med tiden ska det bli flera 
fasta bord med bänkar och en grillplats. Det bör 
kunna bli en skön rastplats för Ärlaborna så väl 
som passerande cyklister och andra besökare. 
 
Det kommer inte att anordnas någon Ärladag i 
år.  
Som ni upplevt, Valborgsfirande frös inne pga. 
pandemin. 
Vi får hoppas på att Byarådsarrange-
manget ”Ärla BBQ Open” kan bli av i augusti!  
 
 
 

Ärlabadet 
Ärla Byaråd har tillsatt en Badpatrull för 2021. 
Badpatrullen består av elever som ska upp i 6:e 
årsklassen i Ärla Skola.  

Den 8 maj hade vi en städdag inför sommar-
säsongen. Byarådet bjöd på korv med bröd och 

dricka. 

 
Badande i Ärlabadet 8 maj 2021 

 

Byarådet delar ut Arne Wikströms 
musikstipendium i samband med 

skolavslutningen. 
I år har vi i Stipendiekommittén glädjen att 
meddela att följande 4 kandidater tilldelats 
Arne Wikströms Musikstipendium: 
Hilding Gindemo (slagverk), Helmer 
Gindemo (elgitarr), Line Hansén Jäder 
(sång) samt Olle Gindemo (piano).  
 
Tid och plats för utdelning av stipendierna är 
ännu inte fastställt pga. pandemins  restrik-
tioner. Men vi har förhoppning om att på något 
sätt kunna anordna en konsert där 
stipendiaterna får möjlighet att uppträda.  

 
Glöm inte att du kan bidra till Stipendiets 
fortlevnad genom att ge ett bidrag till 
stipendiefonden. Det går bra att Swisha till 
Byarådet med meddelande ”AW Musik-
stipendium”. 
 
Parkslide. 
Vi vädjar till alla att hålla uppsikt över den 
invasiva arten Parkslide och rapportera före-
komst till Vägföreningen som sin tur ska se till 
att dessa tas om hand av Parkavdelningen innan 
Vägföreningen tar över Park- och Grön-
områden. Det finns idag två större förekomster: 
Grönområdet nära Västra vägen och vid 
Tunavägen/Vallavägen.  
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