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 ByaRådets verksamhet är att initiera och driva olika projekt som kan gagna bygden och under 
året har vi haft följande verksamhet 

 Under året har 7 protokollförda möten avhållits där de olika projekten redovisats. 

 Vi har även haft möte med miljökontoret om Mack i Ärla. 

 Tillgångar från Fastighetsägarföreningen har överförts till ByaRådet  

 Vi har drivit bl.a. Ärlabadet och även gjort en del underhållsarbeten på badet. 

 

Vi anser nu att vi har arbetsvägar som fungerar för att genomföra de olika projekten se nedan. 

  

Ovanstående modell tjänar som mall för beskrivning av de olika projekten.

http://www.ärla.se/
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Styrelsen. 
Styrelsen har under 2015 bestått av: 

Namn Ansvar vald tid 

Ledamöter  

CG Bergman Ordförande 
Företag 

2015-03-19 2 år 

Eirik Isene Sekreterare och 
Redaktör 

2015-03-19 2 år 

Ebbe Bergström Vice Ordförande 2015-03-19 2 år 

Torgny Andersson Kassör  2015-03-19 2 år 

Max Söderberg Ungdomar 2015-03-19 2 år 

Peter Johansson Föreningar 2014-06-18 2 år 

Thomas Johansson Kommun 2014-06-18 2 år 

Dennis Svensson Ärlabor 2014-06-18 2 år 

    

Suppleanter  

Jill Nordgren  2015-03-19 1 år 

Bo Lagerfalk  2015-03-19 1 år 

Oskar Gindemo  2015-03-19 1 år 

    

Valberedning  

Roger Fransson Sammankallande 2015-03-19 1 år 

Tommy Ljungkvist  2015-03-19 1 år 

Henry Aldrin  2015-03-19 1 år 

    

Revisorer  

Berndt Andersson Sammankallande 2015-03-19 1 år 

Bengt Andersson  2015-03-19 1 år 
 

Ekonomisk berättelse för 2015 
Föreningen förfogar vid årsskiftet över 20 978,25 kronor. 
 
Det beslutades i den gamla Fastighetsägarföreningen att överskottet skulle överföras till det 

nybildade Byarådet. Totalt blev det kr 19 101 

Vi har dessutom fått in nästan kr 15 000 i medlemsavgifter och kr 10 000 i bidrag från 
Eskilstuna kommun. 
 

http://www.ärla.se/
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Pågående projekt under 2015 

Bryggarskogen parkområde 
Sammanfattning  

Projekt Bryggarskogen startades 2015-04-22 och har till syfte att angränsande skog ska bli en värdefull tillgång. 
Boende i området vill kunna vara med och påverka planering och skötsel av området så att det blir till gagn för alla 
parter.  
Vår projektledare, Rita Syrén, har haft betydande svårigheter att finna någon som är ansvarig på kommunen.  
Genom enträget arbete har nu Rita fått tag på en kontaktperson, och sänt en skrivelse med begäran om att erhålla en 
tids- och åtgärdasplan för området. 
Vår projektledare bevakar frågan. 
 

Fibernät i Ärla  

Sammanfattning  
Projektet startades i april 2015 av Eirik Isene, och ska utreda olika möjligheter att skaffa bredband till alla fastigheter i 
Ärla Stationssamhälle med omnejd. 
Olike möjligheter ska undersökas med hänsyn till: 

 Teknik 

 Kostnader och möjligheter för bidrag  

 Samverkan med Eskilstuna Kommun 

 Samverkan med Stadsnät och andra nätoperatörer 

 Samverkan med leverantörer av tjänster på fibernätet. 

 Samverkan och engagemang med invånare och fastighetsägare i Ärla 
 
Projektet ska i sin första fas söka ekonomiska och praktiska lösningar som kan ge bredband med minst 100 Mbit/s i 
bandbredd till enskilda användare. 
Vi har under verksamhetsåret bildat en projektgrupp bestående av  

Projektledare:  Oskar Gindemo 
Projektekonom:  Torgny Andersson på förslag med förhoppning att han accepterar rollen. 
Projektadministratör:  Eirik Isene, Hemsida, protokoll och dokumentation (Dropbox) 
Avtal:   Calle Bergman 
Fibernät:  Tobias Zeijlon 
Facebook:  Kenneth Lindberg, även hjälp med hemsida.  
Fibertjänster:  Martin Sjöblom 
Områdeskontakt:  Magnus Säll 

 
Vi har erhållit omkring 180 intresseanmälningar och fått ett indikativ prisuppgift från en tänkt anbudsgivare. 
Under innevarande år kommer vi troligen att ombilda projektgruppen till en ekonomisk förening för att kunna teckna 
avtal med vald entreprenör. 
Vår tidplan är att arbetena skall starta under sensommaren och vara färdigställas i år. 

http://www.ärla.se/
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GC-Väg på Banvallen 
Sammanfattning 
Verka för att anslutningar till nya cykelvägen anpassas 
till Ärlabornas önskemål. 
Under verksamhetsåret har GC-vägen fram till ärla 
färdigställts återstår en del uppstädning. 
Under kommande verksamhetsår är sträckan fram till 
Åsborgen aktuell för asfaltering och sedan har vi i 
samråd med Eklångens Byalag träffat 
Landsbygdsrådet med syfte att även sträckan till 
Eklången skall bli verklighet. Vår projektledare Monika   

Fält, bevakar färdigställandet av GC-vägen på banvallen mellan Tunavägen och Åsborgen. 
 

Hjärt- och Lungräddning (HLR) 
Sammanfattning  
Utbildning av Ärlabor i HLR bör ge en trygghet genom att veta hur man skall göra om en allvarig situation 
inträffar. 
Utbildningsplan framtogs av vår projektledare Thomas Johansson och Jerry Thörne, första 
utbildningstillfället planerades till 14 januari 2016. 
Vi planerar att utföra flera utbildningstillfällen även i år, utbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar.  
 

Mack i Ärla 
Sammanfattning 
I april startades Ett nytt projekt med avsikten att få hit 
en containerbaserad mack är i full gång. Det är 
företaget Smart Energy som erbjuder en lösning som 
är enkel och billig.  
De tillverkar en komplett mack, stor som en 
container, som kan ställas upp på lämplig plats i 
samhället. Macken innehåller en tank med 4000 liter 
95 oktanig bensin och en tank med 4000 liter diesel.  
Via vår projektledare , Kim Lemon, har vi bistått Smart Energy med kontakter med markägare, möte med 
kommun medhjälp till att få fram mackföreståndare, dessa saker är klara. 
Under verksamhetsåret förväntar vi oss att planerna förverkligas och vi kan ha en invigning i år. 
Vår projektledare bevakar. 
 

Trafiksäkerhet. 

Sammanfattning 

Vi har via vår projektledare försökt att få en dialog med Trafikverket men misslyckats, vår projektledare såg 
sig nödsakad att avsäga sig uppdraget varför vi nu söker någon som kan ta hand om ”Trafiksäkerheten i 
Ärla” vi har viktiga frågor som måste behandlas 

 Ökad tung trafik genom samhället p.g.a. utbyggnaden av Logistikcentrat i Kjula- 

 Planerad GC-väg på Stationsvägen 

 Cykelpassager mellan Stationsvägen, Svanäsvägen och GC-väg 

 Hastighetsbegränsningar  
 

http://www.ärla.se/
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Ungdomsgård 

Sammanfattning  

Ärla behöver ett ställe där ungdomar kan vistas på kvällar och fritid, en ungdomsgård helt enkelt och det vill 
vi öppna. Resultatet av enkäten visade att det finns ett stort önskemål om Fritidsgård i Ärla  
Vår projektledare, Max Söderberg, berättade att Pingstkyrkan driver en ungdomsgård ”Homis” och inbjöd 
Samuel Rönnbrink, som gav en bra information om deras verksamhet. Vi beslöt att ByaRådet skall stötta 
Pingstkyrkans verksamhet och uppmanar aktuella ungdomar att söka sig dit för att prova hur verksamheten 
där passar dem. 
Via vår projektledare bevakar vi frågan och kommer under kommande verksamhetsår att utvärdera 
resultatet. 
 

 

Utegym i Ärla 

Sammanfattning  
Att få tillgång till ett utegym i Ärla kan ses som en stor fördel för bygden och lokaliseringen i centrum ger en 
bra tillgänglighet och ur friskvårdssynpunkt är det bara fördelar. 
P.g.a. hög arbetsbelastning och omständigheter vi ej råder över har vi beslutat att göra omstart på 
projektet och kommer att presentera detta under våren.  
 
 

Valborgsfirande 
Sammanfattning  
I samarbete mellan Pingstkyrkan, Ärla IF, och Ärla Byaråd tidigare (Ärla Fastighetsägareförening) anordnas 
på Valborgsmässoafton en majbrasa, uppträdande, försäljning och fyrverkeri. Tillställningen är fri för alla 
att komma till.  
För att få gemenskap och minska ”småsmällandet” som pågick i flera dagar tog ÄFF upp frågan om en 
gemensam majbrasa. Kjell Swengert var drivande för idén som förverkligades första gången 1993 på 
Gölstorps gärde och efter tre år flyttades festplatsen till parkeringen efter station och har varit där sedan 
dess. 
Firandet genomfördes med sedvanlig bravur och vi avser att göra om detta även i vår 
 
 

Ärlabladet 

Sammanfattning  
ByaRådet har under verksamhetsåret övertagit utgivningen av Ärlabladet som är planerat att utges 4 
ggr/år. Innehållet i bladet är för bygden aktuella händelser som vi får kännedom om. 
Det är viktigt att om man har kännedom om något som kan anses viktigt att kontakta oss. 
Projektledare/redaktör är Eirik Isene 
Vi överväger att enbart publicera Ärlabladet på nätet med kopior på anslagstavlorna, vilket vi önskar 
synpunkter om. 
   

http://www.ärla.se/
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Ärlabadet 

Sammanfattning  
Ärlabadet anlades 1994 under Fastighetsägarföreningens 
regi med Börje Karlsson som projektledare. Badet 
färdigställdes och nu är projektet att driva och underhålla 
badet.  

 

 
Under verksamhetsåret har vår projektledare Ebbe Bergströ, underhållit badet och drivit detsamma. 
Besöksfrekvensen har varit bra, problem uppstod med algblomning,  
Arbeten som planeras inför denna badsäsong: 

 Ytvattenrening för förhindrande av algblomning 

 Ombyggnad av brygga. 

 Påfyllning av sand 

 Igångkörning av badet 
 

 
Ärladagen 

Sammanfattning 
 
Ärladagen är en populär tillställning som startades av ÄFF 1996 vid 
föreningens 50 års jubileum och efter några år lades den i vila. 2011 
startades dagen upp igen av Lotta Jäder & Jannica Sjöstedt i föreningen 
Omtanke. 
Ärladagen är en dag för alla! Under dagen samlas både ortsinvånare, folk 
utifrån, lokala och långväga utställare med flera. Ortens företag och 
föreningar får chans att visa upp sig och sitt utbud.   
Det finns bland annat gratis karusell så att alla barn har möjlighet att delta 

på lika villkor trots olika ekonomiska förutsättningar. En del av överskottet skänks också vidare till välgörande 
ändamål. 
Under detta verksamhetsår är Ärladagen planerad till lördagen den 27 augusti 10-15 2016. Föreningen Omtanke vill 
gärna se fler Ärla-föreningar/företag som ställer ut, kostar ingenting. Vi vill också ha volontärer som kan : 

 Sätta upp skyltar söndagen innan och ta ner söndagkväll/måndag 

 Vara funktionär under dagen, tex sköta en karusell/visa utställarna till sina platser på morgonen/resa 

tält 

 Sätta upp lappar om Ärladagen 
gör en insats under Ärladagen, kontakta föreningen Omtanke eller ByaRådet.  

Information till medlemmarna 
Under 2015 har styrelsen underrättat medlemmarna om vad som sker och vad som skall 
göras. Information har skett via Föreningens Webbplats www.ärla.se och Ärlabladet. 
Föreningens Webbplats är den plats där vi löpande försöker ge information om vad som 
händer och när det händer.  
Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på vår webbplats.  

  

http://www.ärla.se/
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Slutord. 
Målsättningen att  
”att fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar,  
nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom 
Byarådets säte” 
Har vi delvis uppnått. 
 Vi fortsätter arbetet med 
”att initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlabygden” 
Utmaningen för verksamhetsåret 2016 är att fortsätta: 

 bygga upp förtroendet för att verka som opolitiskt språkrör  

 att driva befintliga och initiera nya projekt. 

 

Styrelsen 
 
Ärla 2016-03-16 
 
 
 
 
 

______________________________ _____________________________ 
Carl-Göran Bergman, Ordförande   Torgny Andersson, Kassör 

 
 

______________________________ _____________________________ 
Ebbe Bergström, Vice ordförande   Eirik Isene, Sekreterare 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Max Söderberg, Ledamot   Oskar Gindemo, Ledamot 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Peter Johansson, Ledamot   Thomas Johansson, Ledamot 

 
 

______________________________ 
Dennis Svensson, Ledamot   
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