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Ärlas vägar i sommar. 

 

Enligt alla tecken kommer länsvägen från 

Kjula trafikplats vid E20 till Högsten vid 

Väg 55 att asfalteras under veckorna 20 

till 24. I samband med det, kommer 

Trafikverket att anlägga gång- och 

cykelbanan på södra sidan av 

Stationsvägen med cykelpassager och 

anslutningar till gång- och cykelbanan på 

banvallen. Det innebär bl. a. att vägbanan 

blir en meter smalare.  

Calle Bergman och Eirik Isene har märkt 

upp busstationer och cykelpassager 

tillsammans med Trafikverkets 

projekterare inför den kommande 

asfalteringen. Dessa kommer att göra 

vägbanan ännu smalare lokalt. 

Vi har dessutom inventerat vad vår 

entreprenör ska göra för asfalts- och 

reparationsarbeten under sommaren.  

Det blir inga större projekt men 

Vinkelstigen ska delvis grävas upp för att 

få bort de rötter som har förstört vägbanan 

för att sedan asfalteras. 

Och parker och grönytor har klippts! 

 

Fiberprojektet 

Fibergruppen rapporterar: Vi jobbar vidare 

med att kunna få till en utbyggnad av 

fibernätet i Ärla. Tyvärr så har 

omständigheter, som vi ej kunnat påverka, 

gjort att projektet blivit försenat. 

Förhandlingar och diskussioner pågår 

fortfarande, men vi hoppas självklart på en 

bra lösning för oss i Ärla. 

 

Ärlabadet 

Ärlabadet är nu igång och nödvändiga 

prylar för att ta hand om flockning av alger 

har anskaffats. Dessa kommer att sättas 

upp inom kort av Ebbe Bergström ev. med 

hjälp av Thomas Johansson.  

 

Så nu är det bara att hoppas på varmt och 

soligt väder! 

Macken 

Alla tillstånd lär nu finnas med det saknas 

fortfarande något papper. Men troligen 

kommer platsen att iordningsställas om en 

vecka eller så och det verkar troligt att 

macken kommer på plats före 

semestrarna startar. Kim Lemon har varit 

drivande för detta projekt. 

Bryggarskogens Parkområde 

Kommunens parkenhet har nu varit här 

och man har tittat på vad man kan göra. 

Man har tagit sig en funderare på vad vi 

kan göra och vad kommunen bör göra. 

Det finns nu lösa idéer om detta och det är 

ett stort steg på vägen. 

Rita Syrén är projektledare för detta 

projekt. 
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Valborgsfirandet gick som tåget! 

Vädret var fint och någorlunda varmt vilket 

gjorde att många fann vägen till brasan 

och alla försäljningsstånden. Fyrverkeriet 

var som vanligt fantastiskt! Mycket pengar 

kom in till nästa års firande! 

Ett sällsynt fint Valborgsfirande! 

 

Ärladagen 27 augusti  

10.00 – 15.00. 
Föreningen Omtanke kommer att 

anordna Ärladagen även i år och platsen 

blir liksom tidigare vid Ärla Pizzeria. 

Jannica efterlyser volontärer som kan 

hjälpa till.  

Kontakta Jannica på 073 909 1913 

Det är inte för sent att bli medlem i Ärla Byaråd! 

Om du har missat det tidigare, här kommer en girotalong. Det är bara att betala kr 100 så är 

du en värdefull och uppskattad medlem i Byarådet. Klipp ut och betala nu!  

 

Meddelande till betalningsmottagaren 

Medlemsavgift 2016, för medlemskap i Ärla Byaråd (ÄBR) 

Avsändare (namn och adress) Betalningsmottagare (endast namn) 

  

 Ärla Byaråd (ÄBR) 

  

Svenska kronor Bankgiro nr 

100 576-5342 

 

Ungdomsgården i Pingstkyrkan: ”Homies” 

Alla ungdomar över 12 är välkomna fredagskvällarna från kl 20.00.  

Kontakta gärna Sara på tel 073 697 7764 om du är osäker på tiden eller något annat. 

 

Ärla Byaråd önskar alla Ärlabor  

en skön sommar! 
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