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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 8 protokollförda möten avhållits där de olika projekten redovisats. 

 Vi har även haft 2 möten med Kommun om Ärlas utveckling. 

 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.
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Styrelsen. 
Styrelsen har under 2017 bestått av: 

Namn Ansvar vald tid 

Ledamöter  

Daniel Vikström Ordförande 
Företag 

2017-03-14 1 år 

Eirik Isene Sekreterare och 
Redaktör 

2017-03-14 2 år 

Ebbe Bergström Vice Ordförande 2017-03-14 2 år 

Torgny Andersson Kassör  2017-03-14 2 år 

Karin Svarfvar  2017-03-14 2 år 

Peter Johansson  2017-03-14 2 år 

Oskar Gindemo  2017-03-14 2 år 

    

    

Suppleanter  

Therése Purra 
Pettersson 

 2017-03-14 1 år 

Jannica Sjöstedt  2017-03-14 1 år 

Håkan Hammarbäck  2017-03-14 1 år 

    

Valberedning  

Tommy Ljungkvist Sammankallande 2017-03-14 1 år 

Henry Aldrin  2017-03-14 1 år 

Calle Bergman  2017-03-14 1 år 

    

Revisorer  

Berndt Andersson Sammankallande 2016-03-14 1 år 

Bengt Andersson  2016-03-14 1 år 
 
 
Calle Bergman har varit adjungerad. 

Ekonomisk berättelse för 2017 
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 10 000 i medlemsavgifter 2018. 
 
Vi är bidragsberättigad förening i Eskilstuna och får som sådan ett årligt bidrag. 
 
Vi räknar med att vi kommer att få ett kommunalt bidrag för driften av Ärlabadet och kanske 
även få bidrag för tidigare år där Fastighetsägarföreningen och Ärla Byaråd har haft betydande 
kostnader för badet. 
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Pågående projekt under 2017 

Lövängsskogen och Bryggarskogen 
Sammanfattning  

Projekt Bryggarskogen startades 2015-04-22 och hade 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.  
Efter möte med Parkförvaltningen har arbetena i Bryggarskogen genomförts i enlighet med de riktlinjer som 
projektledaren tillsammans med Tomas Ljungkvist arbetade fram. Vi anser att projektet är har gått bra och tackar 
projektledare Rita Syren och andra inblandade för ett gott arbete  
För innevarande år är städning och slutdokumentation vad som återstår. 
 
Motsvarande projekt för Lövängsskogen är sedan slutet av 2017 planerat att kunna drivas under 2018. 
 

Fibernät i Ärla  

Sammanfattning  
ESEM och deras entreprenör har tagit en paus under tiden det är tjäle i backen, grävningsarbetet kommer att 
återupptas när marken tinar. Arbetet fortsätter med att installera noder i inkopplade hus. 
 
ESEM räknar med att kunna slutföra installation av fibernät i Ärla under 2018. 
 

GC-Väg på Banvallen 
Sammanfattning 
Under 2017 har kommunen godkänt sträckan och 
har avsatt pengar för en fortsättning av GC-led på 
banvallen mellan åsborgen och Eklången . 
Det kommunala projektet kommer att genomföras 
under 2018. 
 
Eklången Byalag och Ärla Byaråd ska följa 
projektet och kommer att informeras och tillfrågas 
om råd vid behov.  
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Trafiksäkerhet. 

Sammanfattning 
Vi har under 2017 fortsatt drivit detta projekt. Vi har bl.a. fått godkänt att hastigheten skall vara 30 Km/h 
på Tegelbovägen med tvärgator. Detta är skyltat och klart. 
 
Det ligger en begäran hos Trafikverket om hastighetsbegränsning till 40 km/h för länsvägarna där de 
passerar Ärla tätort. 
 

Ungdomsgård 

Sammanfattning  

Då vår projektledares undersökning visade att ”Homis” fungerade bra som ungdomsgård har inga 
ytterligare åtgärder gjorts utan vi stöttar den befintliga verksamheten. 
För 2018 gäller det att vi kan finna meningsfulla sysselsättningar till våra ungdomar, kom med förslag till vår 
projektledare. 
 

Utegym i Ärla 

Sammanfattning  
Vi har presenterat projektet för Landsbygdsrådet. Det finns inte resurser för tillfället att driva det vidare, 
men det skall ej läggas ner. 
”Ett utegym i Ärla för att öka möjligheten till aktivitet och motion. Meningen är också att få till ytterligare en 
samlingsplats i Ärla för att öka gemenskapen. Gymmet ska vara utformat så att alla ska ha möjlighet att träna där, 
såväl mycket vältränade personer som nybörjare  
Det vore också önskvärt om den länge planerade cykelvägen kunde anslutas mellan Västra gränd och Tegelbovägen 
för att öka det naturliga i att besöka utegymmet.  
 

Ärla i utveckling. 
Sammanfattning 
Ärla Byaråd har skrivit till Eskilstuna kommun och Landsbygdsrådet ett par gånger under 2017. Vi har fått skriftliga svar 
på detta som finns att läsa på Byarådets hemsida. 
Detta resulterade även i ett möte 5 mars 2018 Jimmy Jansson, Arne Jonsson, Tomas Jönsson, Jorma Seimilä och resten 
av Landsbygdsrådet med ett positivt resultat. 
 
Det skissades även flera tomter till salu i Ärla. 
 
Bland annat togs frågan om en GC-väg från Västra gränd, genom grönområdet upp till Tegelbovägen upp. Lösningar 
skissades och vidare diskussioner med Parkförvaltningen ska ske.   
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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  
Ärlabladet som är planerat att utges 4 ggr/år kom endast ut 1 ggr under 2017. 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. 
För 2018 har vi inte satt en plan hur många blad som skall utkomma, vi fokuserar mer på digital information 
och kommer troligen att utkomma med endast 1-2 blad under 2018   
 

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 
Bergström, underhållit badet och drivit detsamma. 
Besöksfrekvensen har varit bra, dock problem med 
algblomning,   

Arbeten som planeras inför denna badsäsong: 

 Färdigställande av ytvattenrening för förhindrande av algblomning 

 Ombyggnad av brygga. 

 Påfyllning av sand 

 Igångkörning av badet 

 Formalisera samarbetet med Kommunen 
 

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. Detta är inte ett projekt under Ärla Byaråd. 
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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.   
Lördag 26 augusti 2018 är årets Ärladag. 
 

Tänkta nya projekt 

Grannsamverkan  
 
Grannsamverkan är ett samarbete emellan fastighetsägarna i Ärla som innebär att vi tillsammans hjälps åt 
att skydda varandras egendom ifrån brott. 
Iden till att starta upp detta i Ärla är att det tyvärr blir vanligare med bostadsinbrott runt om i landet, och 
detta är ett projekt som har visat sig fungera bra på många andra platser. 
Vi söker därför personer som kan ta på sig att vara kontaktperson för sin gata/område 
Vi har för närvarande två fungerande områden. 
 

Slutord. 
Målsättningen är fortfarande att  
”fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar,  
nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom 
Byarådets säte” 
Det målet är delvis uppnått. 
 Vi fortsätter arbetet med 
”initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlabygden” 
Utmaningen för verksamhetsåret 2017 är att fortsätta: 

 bygga upp förtroendet för att verka som opolitiskt språkrör  

 att driva och avsluta befintliga och initiera nya projekt. 

 

Styrelsen 
 
Ärla 2018-03-14 
 
 
 
 
 

______________________________ _____________________________ 
Daniel Vikström, Ordförande   Torgny Andersson, Kassör 

 
 

______________________________ _____________________________ 
Ebbe Bergström, Vice ordförande   Eirik Isene, Sekreterare 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Karin Svarfvar, Ledamot   Oskar Gindemo, Ledamot 

 
 

______________________________ 
Peter Johansson, Ledamot   
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