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Ärla Fastighetsägarförenings Årsmöte 2014.  
Fastighetsägarföreningen avhåller Årsmötet 2014 den 19 mars kl. 19.00 i 

Församlingshemmet. 

Styrelsen har förslag till genomgripande förändringar av föreningens målsättning och 

inriktning på sikt  

Vi föreslår bland annat att vi skall ändra namnet på föreningen till ”Ärla Byaråd” så 

att detta speglar vår ambition att representera alla Ärlabor. Vi har även på förslag att 

förtydliga föreningens verksamhet och ambition. 

Den föreslagna förändringen kan genomföras i två steg varav det första ska kunna 
göras vid detta Årsmöte. Nämligen 
 

 anta förslag till namnändring,  

 godkännande av de nya stadgarna  

 tillsättande av valberedning 
 
Om årsmötet går med på styrelsens förslag avser vi att hålla ett nytt, Extra Årsmöte 
inom kort där följande två punkter skall behandlas 

 Val av ny Styrelse, där ordförande och 2 ledamöter väljs på två år och resterande 
väljs på 1 år 

 Fastställande av verksamhetsplan för 2014. 
 

Ärla är en attraktiv ort i dag och det är viktigt att vi nu ser till att den kommer att 

fortsätta att vara så – gärna att vi kan göra Ärla ännu bättre. 

Vi vet att vi har en kommunstyrelse som har en centralistisk syn på hur Eskilstuna 

kommun ska utvecklas. 

Om det ska bli någon ändring i detta, måste vi börja agera lokalt i de olika 

kranssamhällena runt om i kommunen. Det första vi behöver göra är att få på fötter 

en organisation som kan representera hela Ärla med omnejd, till exempel ett 

”Byaråd”. Hur ska då Ärla Byaråd organiseras?  

Det som föreslås är en omdaning av den befintliga fastighetsägarföreningen,  
 

 

Kom till mötet! Kom många! Kom engagerad! 
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Ärla Samfällighetsförening 
Vägföreningen i Ärla kommer att ha sitt 

ordinarie Årsmöte i Pingstkyrkan  

den 18 mars kl. 19.00 

Vid Årsmöte kommer vi att redovisa den verksamhet vi haft under 2013, verbalt och i siffror. 

En verksamhetsplan för 2014 med tillhörande budget (utgiftsstat) kommer att föreläggas 

mötet för beslut. Till detta hör även beslut om andelsavgifter för 2014. 

På vår Hemsida www.arlasam.se kommer alla årsmöteshandlingar att finnas tillgängliga för 

utskrift. Samma handlingar kommer att visas via en projektor på skärm. Det kommer inte att 

finnas årsmöteshandlingar på papper att dela ut vid mötet. Se under ”Årsmöten” och sedan 

”2014” i den vänstra menyn. 

Skulle någon vara intresserad i att delta i styrelsearbetet, ska ni ta kontakt med 

valberedningen: samuel@arlasam.se  

Vi diskuterar gärna saker som snöröjning, underhåll av våra vägar, farthinder, fri sikt i 

korsningar, schakt som blir liggande till året därpå innan det asfalteras etc. Det är 

årsmötesdeltagarna som bestämmer.  

Alla som betalar andelsavgift är andelsägare och som sådan har rättighet att delta i 

Årsmötet. 

Ta gärna en titt på vår Hemsida (www.arlasam.se) så hittar ni kanske saker som ni inte 

förstår och vill fråga om eller något som kan göras bättre. 

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg och dessutom trevlig samvaro! Vi hoppas att vi kan 

servera alla som kommer! Om ni blir för många, blir vi bara glada! 

Som väl alla vet är det vi som ansvarar för nästan alla vägar i Ärla Stationssamhälle. 

Undantaget är länsvägarna, Stationsvägen, Svanäsvägen och Rinkestavägen och några få 

privata vägstumpar som bl. a. KFAST äger. Det rör sig om ca 10 km gator/väg. Som grund 

för detta finns det en Lantmäteriförrättning från 2004. 

Som väl alla har märkt är vägarna bättre i Ärla än i resten av kommunen. Likaså sköts våra 

vägar bättre även när det gäller snöröjning och borttagning av sand på våren. Detta är vår 

ambition och vi tror och hoppas att det är en verklighet! 

Vi behöver lite feedback från våra andelsägare för få veta vad vi skulle kunna bli bättre på. 

Välkomna till en trevlig och givande stund och ett bra Årsmöte. 

Styrelsen för Ärla Samfällighetsförening 
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