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Ärla Vägförening. 

Andelsägare i Ärla Vägförening kallas till 
Årsmöte 2022 den 17 mars kl. 18:30 i 
Pingstkyrkan. Alla Ärlabor är välkomna att delta. 
I de fall det finns mer än en ägare till fastigheten 
erfordras fullmakt. Endast ägare med fullmakt 
från andra ägare eller ensamägare till sin 
fastighet har rösträtt. Regler för hur fullmakt 
tillämpas finns på hemsidan. 
 
Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på 
hemsidan minst 14 dagar innan Årsmötet. 
 
För andelsägare som vill engagera sig styrelse-
arbete finns det goda möjligheter. Hör av er till 
valberedningen. 
 
Ärla Vägförening har blivit av med sin Postbox 
hos COOP. Styrelsen har beslutat att föreningen 
kan klara sig utan någon postadress. Detta 
innebär att alla kommunikationer med väg-
föreningen måste ske per e-post, telefon eller 
genom direktkontakt. Så har det varit sedan 
årsskiftet. 
Postboxen har kostat drygt kr 6000 per år. 
Om ni behöver skriva brev till Vägföreningen, 
använd brev@arlasam.se  
 
Gensvaret på vägföreningens vädjan om 
klippning av häckar och buskage som skymmer 
sikten vid gatukorsningar eller inkräktar på 
gatans bredd var jättebra. 
 
Vi kommer att fortsätta att rekommendera 
fastighetsägare att sätta ut blomlådor som 
farthinder där de anser att sådana kan vara 
effektiva. Dock ej på Tegelbovägen. 
De fasta farthindren på Tegelbovägen ska 
utvärderas innan det besluts om flera fasta 
farthinder. 
 
Vintersäsongen har hittills inte varit snörik men 
det kan fortfarande komma snö och bli hala 
vägar. MR sköter vinterväghållningen men det är 
vägföreningen som budar insatserna. 
 
I april, när snön är borta men innan ogräset 
hunnit växa till sig, ska vi engagera 5e-klassarna 
i att städa våra vägar. Det har 5e-klassarna gjort 
i många år. För det jobbet får de en rejäl 
förstärkning till klasskassan.  

 
Trafiksäkerhetsprojektet med Tommy Ljung-
kvist som projektledare är i full gång med att 
jaga olika myndigheter angående trafiken 
genom Ärla och har flera åtgärder på förslag. 
Det gäller ju att dels få ner farten på genom- 
fartslederna genom samhället och öka 
tryggheten samt försöka få nya leder förbi 
samhället. 
 
Vi hade en större översvämning som orsakades 
av ett mycket kraftigt regnväder i somras. I 
samband med översvämningen upptäcktes 
brister i dagvattensystemet bland annat i parken 
vid Ärlagården. Vi har påtalat detta till EEM. 
 

 
 

De nya vägarna och fastigheterna. 
På Åstorpsvägen finns fyra fastigheter varav två 
nu är bebyggda.  
I oktober 2021 började Svevia att anlägga Älme-
vägen, på östra sidan av Vallavägen. VA och 
elektricitet ingår i anläggningen. Anläggningen 
var klar före årets slut men ska justeras.  
Fyra av de åtta nya fastigheterna på Älmevägen 
var ute till försäljning redan i december 2021 
och tre är nu sålda. Fyra fastigheter på norra 
sidan av Älmevägen kommer ev. att säljas till en 
byggherre.  
Det är många som nu vill köpa eller bygga hus i 
Ärla. 

 
 

Bli medlem i Ärla Byaråd med hela 
familjen för hela 2022 för endast kr 100. 
Swisha till 123 488 4045.  
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Ärla Byaråd. 
 
Ärla Byaråd kallar till Årsmöte 17 mars kl. 
18:30, samordnat med Vägföreningen i 
Pingstkyrkan. 
Alla årsmöteshandlingar kommer att finns till-
gängliga för nedladdning/utskrift på Byarådets 
hemsida. Alla Ärlabor är välkomna i mån av 
plats. 
 
Det går inte längre att skicka brev till Ärla 
Byaråd. Använd istället e-post eller telefon. 
E-post: brev@aerla.se  
 
3 februari var flera av Ärlas föreningar och 
organisationer inviterade till ett möte med 
biskop Johan Dahlman i Församlingshemmet 
inför biskopens visitation i församlingen. Mötet 
visade klart att det i Ärla finns goda kontakter 
mellan de olika organisationerna och att det 
finns en positiv anda i samhället. Ärla är ett bra 
ställe att bo och leva! 
 
Översiktsplan Eskilstuna 2030 lämnade vi 
synpunkter på förslaget och tyckte att 
kranssamhällena hade fåt litet utrymme i 
planen. Vi planerar att få till ett möte med 
ansvariga politiker där de förklarar syftet med 
Översiktsplanen och presenterar aktuella 
tolkningar rörande Ärla.  
 

Vi har fått flera påpekanden om att många 
låter sina bilar gå länge på tomgång i syfte 
att få bilen varm på mornarna.  
Det här gäller: Du får inte ha motorn i gång 
för att värma upp fordonet eller för att 
driva luftkonditioneringen. 

Det ska finnas en ”Badpatrull” även i år. 
Förra året gjorde de ett mycket bra arbete 
och hade dagligen sett till Ärlabadet så att 
badet var trivsamt för alla. 

Lördagen 7 maj kommer vi att anordna en 
städdag på Ärlabadet med korv och bröd som 
vanligt. Samling kl. 10 med krattar och städ-
utrustning. 
 
Runt jul arrangerades ett par trevliga 
evenemang, dels en tävling om vilket hus i Ärla 
som hade finaste julpyntning och sedan en 

julgransplundring med dans runt granen, 
jultomtens utdelning av godisklappar till barnen 
samt korv med bröd till alla. 
Julgransplundringen arrangerades tillsammans 
med Ärla/Stenkvista Församling.  
Det hela kostade runt kr 3000 vilket i stort 
täcktes av det riktade bidrag som vi fick av 
Eskilstuna kommun. 
 

 
Den vinnande fastigheten. 

 

Byarådet avser att dela ut Arne 
Wikströms musikstipendium även i år. 
 
Ansökningsblankett och övrig information om 
stipendiet går att finna på Byarådets hemsida. 
Stipendiet delas ut i Ärla Kyrka den 7 juli, Musik 
i sommarkväll.  
Stipendiekommittén ansvarar för admini-
stration, urval och utdelning av stipendiet. 
Affischer finns uppsatta på Coop, Ärla Skola samt 
anslagstavlan vid stationsparken. 
Stipendiefondens tar med tacksamhet emot 
donationer. Man kan enkelt swisha till Byarådet. 

Valborg i Ärla.  

Det kommer att bli av med Valborgsmässo-
firande i Ärla på samma sätt som innan 
pandemin. Räkna därför med att det kommer att 
bli stor brasa, café, grillat och kokt, fiskdamm 
etc. precis som det ska vara - - och med ett stort 
fyrverkeri på kvällen 30 april. 

Vi har även fått tillstånd att hålla till på samma 
plats som tidigare. Evenemanget arrangeras av 
Ärla IF, Ärla Byaråd, Pingstkyrkan och 
Ärla/Stenkvista Församling. Information om när 
det ska gå att lämna ris till brasan kommer 
senare.  
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