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Ärla Vägförening. 

Sommaren är nästan här. Vinterns sand har 
tagits upp och gatorna har städats av årets 
Städpatrull, femteklassarna på Ärla skola.  
Träd, buskar och gräsmattor har blivit gröna och 
Vägföreningen har inventerat årets asfalt-
arbeten. Det blir hela stora ytor på några av våra 
gator som ska asfalteras och det finns en hel del 
schakt som även de ska asfalteras. Och även en 
hel de annat som ska rättas till.  
Det mesta av årets arbeten kommer att bekostas 
av de som schaktat i våra vägar. Vi fakturerar 
vidare de kostnader som föreningen har för 
asfaltering av de schakt som olika ledningsägare 
grävt. 
 
Det ser fortfarande fint ut efter förra årets insats 
beträffande sikt i korsningar och utfarter, så vi 
nämner inget om det denna gång! 
 
Trafiksäkerhetsprojektet med Tommy Ljung-
kvist som projektledare jobbar fortfarande med 
att jaga olika myndigheter angående trafiken 
genom Ärla.  
Vi har blivit lovat att tillsammans med EEM gå 
igenom dagvattensystemet för att minska risken 
för onödiga översvämningar. 
 
Åstorpsvägen och Älmevägen kommer snart att 
finnas med bland de vägar som utgör vår 
gemensamhetsanläggning. Det är troligt att 
byggnationen av de tillhörande fastigheterna 
sätts igång i sommar. 
Det är tydligt att kommunledningen nu har 
uppmärksammat att det är ett stort tryck på att 
få bostäder i Ärla! 
 
Vid årets asfaltarbeten i Ärla, kan de fastig-
hetsägare som vill ha sin garageuppfart 
asfalterat, höra av sig till Jonas Anderlund på 
email jonas.anderlund@peabasfalt.se för att få 
ett kostnadsförslag. 
 
Det är fortfarande så att fastighetsägare som 
upplever sig bo längs gator där 30 km/h inte 
hålls, får anlägga ”blomlådshinder” för att lokalt 
åstadkomma lägre hastighet. Tillstånd kan sökas 
för ett år i taget hos Vägföreningen. Se mera info 
på Vägföreningens hemsida. 
 
 

Ärla Byaråd. 
Vi ska börja med att önska vår nya ordförande i 
Byarådet, Sven Wallén, välkommen!  

Sven Wallén presenterar sig. 

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att 
leda och förvalta verksamheten efter förre 
ordföranden Calle Bergman.  

Jag flyttade till Ärla för två och ett halvt år sedan, 
tillsammans med hustru och hund, vi bor på 
Parkvägen och jag tror många av er har sett vår 
Hugo, antingen på promenad eller i sitt fönster 
på övervåningen. 

Jag har ett visst hembygdsintresse och tycker 
Ärla har en spännande historia som jag gärna lär 
mig mer om, till exempel varför samhället hette 
Ärila under en period och hur det såg ut innan 
järnvägen kom hit. Har du egna minnen och 
historier att dela med dig av så lyssnar jag gärna, 
kanske skapar vi tillsammans en ny Ärla-bok i 
någon form? Ja, Ärla-boken finns i min bokhylla 
och i min vykortssamling finns några ärla-
vykort. 

Jag tycker att trafiksäkerheten här i samhället är 
en viktig fråga som jag kommer att engagera mig 
i, så även kontakterna med Eskilstuna kommun 
liksom hur vi blir fler medlemmar i byarådet – vi 
är snart två hundra medlemmar vilket är rekord! 
Ju fler vi är, desto tyngre väger byarådets röst 
gentemot både kommun och Trafikverk, och jag 
är nöjd när vi har 400 medlemmar. 

Byarådets historia finns ju dokumenterad på 
hemsidan www.ärla.se men det är så mycket 
mer, jag hoppas kunna förvalta det som redan 
åstadkommits och även utveckla det vidare. Har 
du idéer om vad byarådet ska eller skulle kunna 
engagera sig i så är du välkommen att höra av dig 
till mig! Ring mig på 070-262 24 88, mejla på 
sven@aerla.se eller prata med mig när vi ses. 

Jag är mycket glad att avgående ordförande Calle 
Bergman finns kvar i styrelsen och hans stöd till 
mig känns tryggt. Calle har ju gjort mycket för 
Ärla och han representerar fortfarande byarådet 
i t.ex. valborgsfirandet. 

Jag känner mig mycket hedrad och ödmjuk inför 
mitt uppdrag. 
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Direktinfo via email? 

Vill du få information från Byarådet i din mejl-
box? Skicka ett mejl till medlem@aerla.se så 
lägger vi till din mejladress till kommande 
utskick. 
 
Ärlabadet  
Badpatrullen konstituerades på städdagen vid 
Ärla badet 14 maj. Det var många som hade 
hittat vägen till badet och som deltog i städandet. 
Byarådet har tagit fram T-shirts till alla i 
Badpatrullen. Dessa är delvis sponsrade av 
COOP och kommer att delas ut snarast  
 
Ärlabadet blev fint städat och alla fick dessutom 
korv med bröd och dricka. 
Ärlabadet är nu klart att ta emot alla badsugna. 
 

 
Badpatrullens nya tröjor. 

 
Byarådet delar ut Arne Wikströms 
musikstipendium även i år. 
 
Arne Wikström Stipendium tilldelas i år Siri 
Lindberg. Siri spelar piano och kommer upp-
träda med sitt pianospel under årets första 
Musik i Sommarkväll i Stenkvista-Ärla 
Församling.  
Det sker den 7 juli kl. 19.00 i Ärla Kyrka. Stort 
grattis till Siri och varmt välkomna att närvara 
vid utdelningen under sommar-konserten. 
 
Ansökningsblankett och övrig information om 
stipendiet går att finna på Byarådets hemsida. 
Stipendiekommittén ansvarar för admini-
stration, urval och utdelning av stipendiet. 
Stipendiefondens tar med tacksamhet emot 
donationer. Du kan enkelt swisha dina bidrag till 
fonden för Byarådets Musikstipendium. 
 

Valborg i Ärla.  

Det blev av med Valborgsmässofirande i Ärla i år. 
Fullt program enligt sedvänja och med massor 
av besökande, vuxna och barn som tydligen hade 
jättetrevligt.  

Det såldes lotter, hamburgare, korv, dricka och 
kaffe. Det var vårtal och musik och en jättefin 
brasa. Barnen fiskade i fiskdammen och de 
hågade kastade pil. Det viktigaste var dock att 
man möttes och pratade med varandra efter en 
lång vinter och pandemi. 

Det hela avslutades med ett underbart, stort 
fyrverkeri.  

Överskottet, kr 9359, från detta arrangemang 
gick till hjälpbehövande i Ukraina. 

Lite annat: 

Byarådets trafikprojekt ska innan semestrarna 
ha ett möte med trafikavdelningen i Eskilstuna 
om trafiken genom Ärla. 

Den 1 juni hade Byarådets projekt om Ärlas 
grönområden ett möte med representanter för 
Eskilstuna kommun om återställande efter 
avverkning i Lövängsskogen och skogen vid 
Åsborgen/Ärlabadet mm. Avsikten är att 
områdena ska kunna användas för rekreation 
och vara njutbara för en naturälskare. 

 

 
 
Om du inte redan är medlem, passa på nu! 
Bli medlem i Ärla Byaråd med hela familjen 
för hela 2022 för endast kr 100. 
Swisha till 123 488 4045. 
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