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Medlemsmejl Ärla byaråd Nr 2022-02 
o – o 

Hej! 

Här kommer redan det andra medlemsmejlet i Ärla byaråd. 

Representanter från Ärla byaråds styrelse besökte häromdagen Vård- och omsorgsenheten på Eskilstuna 

kommun för att informera sig om det planerade omsorgsboendet strax utanför Ärla samhälle, och vi kan 

berätta följande: 

Man planerar ett omsorgsboende om åtta byggnader plus en administrationsbyggnad och har sökt 

bygglov för detta, på fastigheten Eskilstuna Uddetorp 1:1 - vilken är väldigt stor, och mer precist avses 

en plats väster om vägen mot Hällberga och söder om vägen som går in västerut vid Eklund, se 

kartbilden. 

Man har tidigare sökt bygglov för denna anläggning i närheten av logistikparken (i pressen benämnd 

"Kjula") men fått avslag på bygglov då kommunen har reserverat den tilltänkta marken för 

logistikparkens utbyggnad. 

Oavsett var anläggningen så småningom hamnar så är den avsedd för tillfälligt boende för vuxna 

personer med funktionsnedsättningar och -hinder, ofta kopplade med andra besvär såsom 

beroendeproblematik, ett tillfälligt boende tills dess man rett ut vilket stöd varje enskild boende 

behöver framgent. Anläggningen bemannas av personal med hög kompetens inom relevanta 

vetenskapliga metoder och behandlingar och planeras vara bemannad dygnet runt, vilket innebär i 

storleksordningen c:a 10 heltidstjänster. 

Med hänsyn till individernas integritet och rätt till anonymitet kommer man från Vård- och 

omsorgsenheten inte att berätta något mer men svarar naturligtvis på frågor, vilka kan ställas per mejl 

till vard-omsorgsforvaltningen@eskilstuna.se. Om det finns synpunkter på bygglovsprocessen mejla 

bygglov@eskilstuna.se 

Avslutningsvis - Vi tror detta kan vara bra för Ärla, det knyter nya kontakter mellan stad och samhälle, 

det skapar ett flertal arbetstillfällen och är inget man behöver oroa sig över. 

Ärla 10 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. 

Notering: Medlemsmejlet ovan publicerades på Facebook-sidan ”Ärla Byaråd informerar” 10 okt -22. 
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Bild 1 Tänkt placering av omsorgsboendet 

 


