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Ärla Vägförening. 

Sommaren har kommit och gått sedan förra 
Ärlabladet och våra vägar har underhållits med 
reparationer och ny asfalt där det schaktats eller 
varit påkrävt på annat vis. PEAB har gjort ett bra 
jobb som vi tror alla är nöjda med. 
Vi har ett avtal med MR om kommande säsongs 
vinterväghållning.  
Tag kontakt via vintervagar@arlasam.se om ni 
har syn-punkter på snöröjning och sandning. 
Tänk på att det är fastighetsägaren som svarar 
för att hålla rent och snyggt även utanför 
fastigheten, fram till körbanan och att se till att 
sikten vid vägkorsningar och utfarter från 
fastigheten är enligt gällande regler.  
 
Farthindren på Tegelbovägen har modifierats 
och ska nu kunna släppa fram alla normala 
fordon med ”rätt” hastighet. Blomlådor ska nu 
vara undanställda för vintern. 
 
Åstorpsvägen och Älmevägen ingår fortfarande 
inte formellt bland de vägar som utgör vår 
gemensamhetsanläggning. Byggnationen av de 
tillhörande fastigheterna har inte kommit i gång 
i någon större utsträckning. 
 
Vägföreningen blev i år tvungen att gå till Krono-
fogden med fyra fall av obetalda andelsavgifter. 
Sådant är inte roligt för vägföreningen, kostar 
föreningen pengar och är mycket obehagligt för 
den drabbade andelsägaren. 
 
Eventuella motioner till Stämman 2023 måste 
vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. 
 

Ärla Byaråd. 
 
Möte med Landsbygdsrådet. 

Byarådet och Vägföreningen kommer att ha ett 
möte med Landsbygdsrådet onsdag 14 
december där vi får tillfälle att informeras om 
kommunens planer samt få svar på frågor etc. 
Mötet kommer att refereras på hemsidan och i 
nästa Ärlablad. 

Ärlabadet  
Badpatrullen har skött sitt uppdrag med den 
äran! Badet har varit välbesökt trots det låga 
vattenståndet. Tillförseln av grundvatten har 

varit för lågt. Nya pumpar ska fixa det problemet 
tills nästa sommar.  
Badet har nu gjorts i ordning för vintern. På 
städdagen kom endast 4 personer inklusive 2 
från styrelsen i Ärla Byaråd. Vi hoppas på ett 
bättre engagemang till våren när vi ska göra i 
ordning badet inför sommaren! 
 
Ströva i Ärla? 
 
Gölstorpskogen, som under de senaste åren 
drabbats hårt av den lille gynnaren barkborren 
har nu genomgått en stor förvandling. Där 
tidigare pampig granskog bredde ut sig återfinns 
nu ett stort platt kalhygge med frodigt gräs och 
högörtsväxtlighet.  
 
Stigarna som genomkorsade skogen tog till viss 
del skada i samband med avverkningen. Men nu 
är de lagade och gräsklippta och även upp-
markerade med kulturstubbar och stak-
käppar.  Dessa är målade med grön och röd färg 
för att man lättare skall kunna hitta stigarna. 
 
Lättast hittar man in på stigarna via vägen upp 
förbi gula huset Gölstorp. Man kan också nå 
stigarna från skogsbilvägen in i Lövsätterskogen. 
Söderifrån, från förlängningen av Apollovägen, 
kan man också nå stigarna. Vägen in över privat-
marken är dock inte röjd. 
 
Under våren 2023 kommer Eskilstunakommuns 
förvaltare Skogssällskapet att ombesörja åter-
beskogningen av kalhyggen. Man tänker sig att 
plantera gran, lärk samt fågelbär (sorts körsbär) 
samt även förlita sig på självföryngring av 
framför allt björk och asp. Målet är att få en 
trevlig blandskog där lövträden dominerar. 
 
Nu hoppas vi att Ärlaborna samt skolklasserna 
återigen hittar tillbaka till Gölstorpskogen. 
Stigar skapas av människor och regelbundet 
vandrande gör att de ej växer igen. 
Byarådet har blivit lovade kartskisser över 
området, med inritade stigar och ingångar, dessa 
kommer att finnas tillgängliga på byarådets 
hemsida www.aerla.se. 
Välkommen ut på promenad hälsar Ärla Byaråd, 
Eskilstuna kommun och Skogssällskapets 
entreprenörer. 
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Byarådet delade ut Arne Wikströms musik-
stipendium i Ärla kyrka. 

Arne Wikströms 
Musikstipendium 

tilldelades i år Siri 
Lindberg under 

Musik i 
sommarkväll i Ärla 
kyrka 7 juli. Siri 

spelade några 
stycken på piano 
med fin färdighet 
och musikalitet.  
Stipendiekom-
mittén återkom-
mer i början av 
2023 med 
information om 

nästa års ansökan och utdelning av Arne 
Wikström Musikstipendium.  
 
Julgran och julaktiviteter. 
 
Det ska bli julgran i stationsparken år också! 
Belysningen tänds på söndagen 1:a advent. 
 
Församlingen Ärla/Stenkvista har aviserat at de 
vill arrangera julgransplundring på liknande sätt 
som sist med siktet inställt på 15 januari 2023 
med korv och bröd med dricka och givetvis dans 
runt granen. Se affischer hos COOP och på 
Facebook 
 
Lövängsskogen mm. 

Projektet är nu avslutat från byarådets 
perspektiv och vår mycket engagerade 
projektledare Peter Johansson har avtackats. I 
Gölstorpsskogen har stigar markerats och vi har 
blivit lovade kartskisser med gångar och 
ingångar markerade, dessa kommer snart på 
hemsida och Facebook. I Gölstorpsskogen och på 
en yta nordväst om Åsborgen ska inplantering 
ske, det blir sannolikt en blandning av löv- och 
barrträd. Styrelsen riktar ett stort tack till Peter 
Johansson utan vars engagemang detta kanske 
aldrig skulle blivit av. Ett tack även till 
kommunens inhyrda David Eiderbrant och 
Tomas Ljungqvist. 

Byarådet söker nu en projektledare till ett 
kommande projekt: Att iordningsställa en 

märgel-grav i Lövängsskogen och göra den 
tillgänglig för intresserade, med gångvägar och 
informations-material. 

Trafiksäkerhet. 

Projektet strävar på, vi har nu lyckats få 
kommunen att besöka Ärla i syfte att förstå vad 
vi vill åstad-komma. Vissa kvarnar mal väldigt 
långsamt men den tydlighet med vad vi vill och 
att vi står fast i det kommer leda oss framåt. Den 
som väntar på något gott väntar ofta alldeles för 
länge, så: Håll ut! 

Omsorgsboende i Ärla. 

Det har i lokaltidningen informerats om anläg-
gning av boende i Ärla för människor med 
funktionsproblem. Några av ledamöterna i Ärla 
Byaråds styrelse har även fått direktinformation 
om detta. Det verkar inte vara något som man 
ska oroa sig för.  

Direktinfo via email? 

Vill du få information från Byarådet i din mejl-
box? Skicka ett mejl till medlem@aerla.se så 
lägger vi till din mejladress till kommande 
utskick. Några mejl har redan skickats. 

Stort tack! 

Ärla byaråd vill rikta ett stort och varmt tack till 
Ärla Pizzeria som med väldigt kort varsel 
välvilligt låtit oss koppla in julgransbelysningen 
till deras el abonnemang och på så sätt 
säkerställt både julgransbelysning och den 
kommande julgrans-plundringen. Tack! 

 
 
Passa på redan nu! 
Bli medlem i Ärla Byaråd med hela familjen 
för hela 2023 för endast kr 100. 
Swisha till 123 488 4045 eller betala per 
Bankgiro. 
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