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Medlemsmejl Ärla byaråd Nr 2022-01 
o – o 

Hej! 

Här kommer det första medlemsmejlet i Ärla byaråd. 

Jag tänkte berätta lite om vad som hänt i byarådet sedan årsmötet i mitten på mars, då jag valdes till 

ordförande. 

Styrelsen har haft fem möten där vi huvudsakligen diskuterat byarådets pågående projekt och 

aktiviteter; dessa är för närvarande: Lövängsskogen, Trafiksäkerhet, Ärla i utveckling, Valborgsfirande, 

Ärlabladet, Ärladagen, Julgran, Ärlabadet, Arne Vikströms Musikstipendium, GC-väg, Ärla-skylt och 

Flyktinghjälp Ukraina. 

Projekt Lövängsskogen handlar om återställande av skogsmark efter avverkning pga granbarkborre och 

berör Lövängsskogen, Gölstorpsskogen och en yta vid Åsborgen. Projektet är avslutat i och med att vi till 

slut fått en avstämning med kommunen om vad som behöver göras och det mesta är nu gjort. 

Gångstigar är markerade och viss återplantering ska göras och nu är det bara att börja använda skogarna 

igen, stigar skapas och underhålls av att de används! 

Projekt Trafiksäkerhet inbegriper vår önskan om sänk hastighet på genomfartsvägarna, belysta 

trottoarer utmed hela genomfartsvägarna och nuvarande 50-område, säkrare busshållplatser vid Coop 

samt ersätta befintliga passager med övergångsställen. Vi har haft möte med kommunen, ytterligare 

möten ligger i planeringen och vi hyser gott hopp om att vi snart ser åtgärder vidtas. 

Projekt Ärla i utveckling handlar om att snappa upp vad som är på gång i stationssamhället och vi har 

pratat om macken som försvann - vi hoppas den snart är tillbaka, en artikel publicerades i Eskilstuna-

kuriren i slutet på sommaren och det finns två bolag som uttryckt intresse att etablera sig här – och nu 

senast om ett planerat omsorgsboende straxt utanför stationssamhället – detta kan vi ge lugnande 

besked om och vi kommer att kunna berätta mer om det ganska snart. 

Aktivitet Valborgsfirande sker i samverkan med flera andra föreningar i Ärla och de två föregående åren 

var firandet inställt på grund av pandemin men i år hände det, och firandet var mycket välbesökt! 

Överskottet från aktiviteterna vid firandet, 9’359 kronor, skänktes till Svenska kyrkans Ukrainahjälp. 

Aktivitet Ärlabladet är en skrift som byarådet producerar och däri berättas något om vad som händer 

och sker i Ärla. Vägföreningen deltar med en del texter. Vi har tidigare anlitat ett tryckeri men sedan i 

början på året skriver vi i stället ut bladet hos Pingstkyrkan och får därmed en betydligt lägre 

tryckkostnad. 

Aktivitet Ärladagen anordnas av föreningen Omtanke och byarådet lämnade ett penningbidrag på 2’500 

kronor. 

Aktivitet Julgran handlar om den julgran som prytt Stationsparken de senaste vintrarna, vi är nu i full 

gång med att hitta gran-donator. Har du tips så hör du av dig! 

Aktivitet Ärlabadet är en återkommande aktivitet som inbegriper att städa och starta badet på 

vårkanten, löpande underhåll under sommaren, städa och stänga på hösten och så Badpatrullen – Ärlas 
femteklassare anlitas att städa och titta till badet under sommarlovet och får på så sätt även ett bidrag 
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till klasskassan. Det finns en plan för beach-volleyboll vid badet, den behöver också skötas om men 

saknar idag projektledare. 

Aktiviteten Arne Vikströms Musikstipendium innebär att elever ur Ärlas mellanstadieklasser kan 

nomineras att tilldelas ett stipendium för fortsatt engagemang inom musiken. Ärla byaråd förvaltar 

stipendiefonden och delar ut priset under sommaren. I år var det Siri Lindberg som fick stipendiet och 

det utdelades i samband med ”Musik i sommarkväll” i Ärla kyrka 7 juli. 

Aktivitet GC-väg – att tillse underhåll (städning) av gång- och cykelbanan som ligger på den tidigare 

banvallen för Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, sträckan Eskilstuna – Eklången. 

Projekt Ärla-skylt avser den ÄRLA-skylt som stått utmed järnvägen vid Ärla station och projektet avser 

renovera eller restaurera skylten för att sedan sätta upp den på lämplig plats i samhället. Projektet är 

ännu ganska inaktivt i väntan på hjälp och information från Järnvägsmuseet i Gävle. 

Flyktinghjälp Ukraina blev det inte så mycket med då behovet inte var lika stort eller av samma karaktär 

som flyktingströmmarna 2015 och framåt. 

Nästa styrelsemöte är planerat till 17 november klockan 18:00 i Pingstkyrkans café. Medlemmar är 

naturligtvis välkomna i mån av plats. 

Ärla 7 oktober 2022 

Sven Wallén, ordförande 

Ärla byaråd 

www.aerla.se 

Om du vill avregistrera dig från medlemsmejl skickar du ett mejl till medlem@aerla.se och meddelar det. 

./. 

Errata: I mejlet som skickades ut 7 oktober hade ett fel smugit sig in: det är föreningen Omtanke som 

anordnar Ärladagen, inte föreningen Omsorg. 

./. 

Notering: Medlemsmejlet ovan publicerades på Facebook-sidan ”Ärla Byaråd informerar” 9 okt -22. 

 


