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Medlemsmejl Ärla byaråd Nr 2022-03 
o – o 

Hej! 

Här kommer det tredje medlemsmejlet i Ärla byaråd. 

Vi hade styrelsemöte i byarådet i förra veckan och från det mötet kan jag rapportera att vi nu stängt 

projekt Lövängsskogen och avtackat projektledaren som ägnat mycket tid åt projektet som kommit att 

inbegripa även Gölstorpsskogen och en yta vid Åsborgen. En del arbete såsom inplantering av nya träd 

återstår. I Gölstorpsskogen är stigar röjda och markerade och det sitter skyltar vid ingångar till skogen. 

Vi har blivit lovade kartskisser och dessa läggs på hemsidan. 

Beträffande trafiken så var P4 Sörmland här och gjorde en intervju med Joakim Persson från kommunen 

och mig, tyvärr var det mycket fokus på en fråga vi inte alls driver, men att få hit en representant från 

kommunen var kanske inte så illa. 

Ett nytt Ärla-blad är i görningen, årets tredje, och vi hoppas kunna distribuera detta den närmsta 

veckan. Det kommer separat till er som prenumererar på dessa medlemsmejl så snart det är tillgängligt. 

Årets julgran står ännu i närheten av Tunavägen, planeras fällas lördag morgon vid 9-tiden för att forslas 

bort till fundamentet i Stationsparken där den ska kläs med belysningsslingor och resas. Vi trodde att vi 

hade en överenskommelse för elanslutning men det visade sig vara fel och med kort varsel har vi nu fått 

välvillig hjälp från Ärla Pizzeria så julgranen kommer att ha belysning även i år. Tack till Dlvin på 

pizzerian! 

För ytterligare juläventyr hänvisar jag till det kommande Ärlabladet, hemsidan och Facebook. 

Detta var allt för den här gången. Nästa styrelsemöte är planerat till 25 januari 2023. Välkomna! 

 

Ärla 24 november 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. 

 


