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Ärla Vägförening. 

Ärla Vägförening lyckades avhålla Årsmötet 
2021 den 27 maj kl. 18:30 i Pingstkyrkan 
tillsammans med Ärla Byaråd och med hyfsat 
god uppslutning. Vid stämman togs bland annat 
beslut om två fasta farthinder på Tegelbovägen. 
Effektiviteten av dessa ska utvärderas innan 
sådana farthinder föreslås för andra vägar.  
Hela styrelsen omvaldes men vi har fått en ny 
revisor i Ulla Haglund.  
Stämman beslöt om en höjning på 5% av 
andelsavgiften att betalas innan 30 juni 2021. 
Andelsägare som inte betalar andelsavgiften 
ens efter en andra påminnelse, kommer att 
anmälas till Kronofogden för indrivning. Om 
någon behöver dela upp betalningen, hör av er. 
 
Alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan. 
Tyvärr var det en del andelsägare som inte hade 
fått klart för sig reglerna om vad som krävs för 
att ha rösträtt vid årsmötet. 
 
Årets asfaltarbeten är avklarade. Trafikplanen 
framför Ärla skola har asfalterats till stora 
delar. I övrigt har vi asfalterat efter diverse 
schakt som ledningsägare har behövt göra i 
våra vägar samt ett antal lagningar av hål och 
gammal asfalt etc.  
 
EEM har aviserat att de kommer att byta vatten-
ledningar i Ekavägen, Pilvägen och Granvägen 
under hösten. 
 
Vi har genom brev vädjat till ägare av över 30 
fastigheter som har häckar längs våra vägar att 
hålla nere höjden på dessa vid gatukorsningar 
och vid utfarter från fastigheterna. Årets utskick 
till dessa fastighetsägare har gett ett mycket 
gott resultat. Det är nu endast några få som 
ännu inte efterkommit vår vädjan 

Fastighetsägares skyldigheter. 

En fastighetsägare som avnjuter förmånen att bo i 
en villa har även några skyldigheter eller 
åläggande som kanske inte alla utan vidare 

accepterar. 

Nyligen påminde vägföreningen om de 
ålägganden som avser sikt i vägkorsningar, 
inkräktande växtlighet på vägbanan etc. Men det 
finns ålägganden som kanske inte är så självklara. 

Ett sådant gäller kravet på att sköta sitt hus och 
sin trädgård så att dessa ger ett prydligt intryck.  
Om ett hus ser förfallet ut eller en trädgård har 
fått växa till utan vård i flera år, påverkar detta 
hur besökare bedömer samhället och hur en 
potentiell köpare bedömer priset på grann-
fastigheten. 

Det finns fastigheter i Ärla som skulle behöva en 
uppryckning i syfte att göra Ärla till ett ännu 
attraktivare samhälle. Det finns faktiskt regler för 
vilken skyldighet en fastighetsägare har för egen 
fastighets underhåll och ”look” i Plan- och 
bygglagen, Kapitel 8, §14. Se även notis på 
hemsidan under Aktuellt och Ärlabladet. 
 

Åstorpsvägens fortsättning. 
Redan den 11 oktober kommer Svevia att börja 
anlägga fortsättningen av Åstorpsvägen, på andra 
sidan av Vallavägen. VA och elektricitet ingår i 
anläggningen. Förhoppningen är att detta ska vara 
klart före årets slut.  
En ambition är att 8 nya fastigheter ska kunna 
vara klara till försäljning i början på 2022. 
 
Det är nu helt klart att det är många som söker 
bostad i Ärla. Logistikparkens anställda vill ju ha 
någonstans att bo och vill gärna bo nära sin 
arbetsplats. 
 
All trafik till och från byggarbetsplats ska ske via 
Vallavägen och Länsvägarna. Det finns en 
trafikanläggningsplan. 
Vägföreningen kommer att informera efter hand 
som byggprojektet fortskrider.  
 

Stationsområdets framtid. 

Stationsområdet har fått en ny ägare. Den nya 
ägaren heter Viktor Friskytt och verkar ha en 
ambition att bygga bostäder av någon sort. Ännu 
har inget bestämts. Ärla Byaråd har kontakt med 
den nya ägaren. 

Ärla Byaråd har haft möte med Sparbanken 
Rekarne och frågat om hjälp med att informera 
om konsekvenser vid byte från egen villa till 
lägenhet. Vi har informerat Rekarne Sparbank och 
Viktor Friskytt om vår enkät om de ca 30 
villaägare som gärna vill flytta till en lägenhet i 
Ärla. 

https://www.arlasam.se/
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Ärla Byaråd. 
Ärla Byaråd hade sitt Årsmöte 27 maj kl. 18:30, 
tillsammans med Vägföreningen i Pingstkyrkan. 
Alla årsmöteshandlingar finns på Byarådets 
hemsida. 
 
Det har funnits en ”Badpatrull” även i år. De har 
gjort ett mycket bra arbete och har dagligen sett 
till Ärlabadet så att badet har varit trivsamt för 
alla som vill bada eller picknicka där.  
Vid en städdag 25 september gjordes badet i 
ordning inför vintern. Endast 4 personer deltog i 
städdagen vilket ju är rätt uselt! 
 
Som ni väl märkt har det i år inte kunnat 
arrangeras några arrangemang med större folk-
samlingar. Hoppas på bättre tider 2022! 
 
Ärla håller på att växa delvis efter 
påtryckningar från Ärla Byaråd. Det började 
med 4 fastigheter efter den nyanlagda Åstorps-
vägen och fortsatte med nya 3 fastigheter längs 
Parkvägen öster om Vallavägen. Flera av dessa 
är redan bebyggda.  
Det senaste blir 8 nya fastigheter längs en ännu 
inte anlagd väg, mitt emot Åstorpsvägen. Den 
nya vägen kommer att påbörjas under hösten 
2021. 
 
Vi tackar Ove Eklånge för den renoverade 
infotavlan i Stationsparken och hoppas att 
Ärlaborna uppmärksammar den info som 
kommer att finnas anslagen där. 
 

 
 
Bli medlem i Ärla Byaråd för hela 2022 
och för hela familjen för endast kr 100. 
Swisha till 123 488 4045. 

Byarådet har delat ut Arne Wikströms 
musikstipendium vid en musikafton i 
Ärla Kyrka 1 juli. 
Karin Svarfvar och Carina Larsson (kantor och 
församlingspedagog Ärla/Stenkvista församling) 
repeterade ihop en konsert med alla fyra 
stipendiater under juni månad och det blev ett 
mycket fint resultat i Ärla Kyrka. Bland de många i 
publiken fanns Olle Wikström, Arnes son, som åkt 
ända från Stockholm för att se konserten och 
utdelningen. Han var mycket glad och tacksam för 
stipendiets återupplivande och tyckte det var fyra 
mycket värdiga stipendiater.  

 
De fyra glada stipendiaterna Hilding Gindemo 
(slagverk), Helmer Gindemo (elgitarr), Line 
Hansén Jäder (sång) samt Olle Gindemo (piano).  

Ärla BBQ Open. 

Vi har under en tid funderat på att anordna en 

tävling i grillning någon gång under grill-

säsongen. 

Nu bör läget tillåta ett sådant arrangemang 

2022.  

Initiativtagare till detta är Kent på Coop och 

tanken är att Coop är medarrangör till täv-

lingen. Men vi skulle behöva en projektledare, 

någon som brinner för grillning. Tillsammans 

skulle vi kunna göra det till en fest för hela 

Ärla , och det behöver vi!  

Är du intresserad av att leda arbetet med Ärla 

BBQ Open så hör av dig till Kent på Coop 

eller någon annan i styrelsen. Vi återkommer 

igen om detta under våren 2022. 
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