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Ärla Byaråds Årsmöte. 
Kom till Pingstkyrkans kafé 19 mars kl. 19.00 

Detta är det första riktiga Årsmötet i Ärla Byaråd där föreningen har en vald styrelse och 

fastställda stadgar.  

Ärla Byaråd har nu helt ersatt Ärla Fastighetsägareförening men har ett bredare syfte:  

alla i Ärla och Ärlas omgivning får var med. 

Ärla Byaråd har tagit över de åtaganden som Ärla Fastighetsägareförening skött tidigare, så 

som Ärlabadet och firandet på Valborgsmässoafton. 

Ärla Byaråd vill vara en förhandlingspartner till Eskilstuna kommun och även till 

Länsstyrelse och Landsting om så behövs! 

Ärla Byaråd ska inte ta över åtaganden som sköts av andra föreningar idag men Ärla Byaråd 

kan stötta dem i deras arbete vid behov. 

Detta är konceptet i stort. Det finns nu en styrelse och föreningen har egna stadgar och en 

egen hemsida: www.ärla.se.  På hemsidan finns ett och annat att läsa men hemsidan är inte 

klar. Det fattas en hel del som kommer till efter hand.  

Ärla Byaråd har haft möten där det informerats om vad ändamålet med föreningen är och 

det har delats ut blanketter med vädjan om att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften har 

satts till blygsamma kr 100. Hittills har över 150 personer i Ärla blivit medlemmar. 

Om du inte är medlem 

ännu? Det är bara att 

betala in kr 100 till 

Bankgiro 576-5342.  

Kom ihåg att fylla i ditt 

namn och adress.  

Det har diskuterats ett antal 

olika projekt som skulle 

kunna hanteras av Ärla 

Byaråd. Dessa kommer att 

presenteras vid Årsmötet. 

Kom på 

Årsmötet!
 Ärla station vid slutet av 70-talet 

http://www.ärla.se/
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Ärla Vägförening kallar till Årsmöte  

17 mars kl. 19 i Församlingshemmet 
 

Alla andelsägare är hjärtligt välkomna till mötet 

Det kommer att diskuteras och eventuellt tas beslut om en gång- och cykelbana längs 

Tegelbovägen. 

Det kommer att frågas om det finns intresse för en gång- och cykelbana från Tegelbovägen 

till Västra Gränd. Inför båda dessa frågor kommer vi att förklara hur vi tänker göra och 

resonera om kostnaderna för projekten. 

Vi kommer även att presentera vår policy för vinterväghållning. 

Det kommer att tas beslut om andelsavgift för 2015 och tidpunkt för när den ska vara betald. 

Avier om årets andelsavgifter kommer att skickas ut kort efter Årsmötet.  

De ca 20 som fortfarande inte betalat sina andelsavgifter för 2014 har fått en påminnelse. Vi 

kommer att redovisa läget vid Årsmötet.  

På vår hemsida www.arlasam.se 

finns alla handlingar rörande 

Årsmötet. 

Det kommer inte att finnas 

några papper att dela ut vid 

mötet men vi kommer att visa 

dagordning och alla 

Årsmöteshandlingar via en 

projektor så alla skall kunna se 

och läsa. 

 

 

Kom till Årsmötet i 

Ärla 

Samfällighetsförening 

 

Ärla är en pärla! 
Med skogen och naturen runt Ärla är givetvis Ärla en riktig Pärla! Vi som bor här har 

förmånen att ha naturen inpå knutarna. Hjälp gärna till att vårda vårt närområde genom att 

plocka med hem sådant som inte ska vara där. 
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