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Ärla Vägförening. 

Vi har ju börjat på ett nytt år men Ärla 
Vägförening har ett verksamhetsår som ska 
avslutas med en Stämma 16 mars 18:30 i 
Pingstkyrkan. Alla andelsägare är välkomna att 
deltaga, välja styrelse, godkänna det gångna 
verksamhetsåret, besluta om verksamhets-
planen för 2023 och uttrycka synpunkter på hur 
styrelsen ska agera i olika sammanhang. Det är 
vid Stämman du kan göra din röst hörd. 
 
Stämman behöver välja en ny ordförande till 
styrelsen. Intresserade kan höra av sig till 
valberedningen. Det finns även plats för nya 
ledamöter och suppleanter. Även kvinnor! 
 
Vintern ska snart vara över. Och den nya 
styrelsen ska inventera vad som behöver göras 
under sommaren 2023. Det händer alltid saker 
som vi inte har planerat för, vilket gör det 
spännande att delta i styrelsearbetet i Ärla 
Vägförening. Och vi har trevligt på våra möten! 
 
Fastigheterna på Älmevägen ingår fortfarande 
inte formellt bland de vägar som utgör vår 
gemensamhetsanläggning. Byggnationen av de 
tillhörande fastigheterna bör komma igång 
under 2023. 
 

Ärla Byaråd. 
 
Kallelse till årsmöte. 
 
Ärla byaråd kallar sina medlemmar till årsmöte 
torsdagen den 16 mars i Pingstkyrkans stora 
sal klockan 18:30. Ärla Byaråds årsmöte följer 
direkt efter vägföreningens årsstämma. 
Årsmötet är öppet för alla att närvara vid men 
endast medlemmar har rösträtt. Välkomna! 
 

 
 

Engagera dig i Byarådet. 
 
Vill du driva eller delta i något projekt som ligger 
dig varmt om hjärtat - hör av dig till ordföranden 
på ordforande@aerla.se 
Är du intresserad av att delta i styrelsen - hör av 
dig till valberedning@aerla.se 
Övriga kontaktuppgifter:  www.aerla.se.  
 
Möte med Landsbygdsrådet etc. 

Byarådet och Vägföreningen hade ett möte med 
Landsbygdsrådet onsdag 14 december där vi 
informerades om kommunens planer och fick 
svar på ett antal frågor. Mötet refereras på 
hemsidan och här i Ärlabladet.  

Trafikfrågor diskuterades och vi framförde dels 
att vi vill ha max 40 km/ på länsvägarna genom 
Ärla och dels påpekade att det kommer att 
behövas en förbifart Ärla. Vidare diskuterades 
utbyggnad av Ärla med flera villatomter och 
behovet av hyreslägenheter i centrala Ärla.  

Ärlabadet. 
 
Årets klass 5 på Ärla Skola har kontaktats betr. 
uppdrag som Badpatrull vid Ärla badet 2023 
samt städning av Ärlas vägar våren 2023. Båda 
uppdragen är bra betalda och är viktiga för 
trivseln i Ärla.  
 
Tillförseln av grundvatten ska bli bättre i år med 
nya pumpar till rätt nivå på vattenytan. 
Vi anordnar en städdag på badet för att göra det 
i ordning inför årets badsäsong lördag 13 maj kl. 
10:00 – 12:00. Alla Ärlabor är välkomna att delta. 
Vi kommer även att bjuda på korv med bröd mm. 
som vanligt. 
 
Julgran och julaktiviteter. 
 
Det blev julgran i stationsparken i år också! 
Belysningen tändes 1:a advent och släcktes 15 
januari i samband med julgransplundringen. 
Årets julgransplundring var mycket vällyckad 
med stort deltagande nästan som en Ärladag fast 
på vintern. Det dansades runt granen till levande 
musik. Jultomten kom smygande ur skogen med 
godis till alla barn. Det bjöds på korv med bröd 
och dricka i det fina vädret. Mycket vällyckat! 
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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  
 

Trafiksäkerhet. 

Trafiksäkerhetsgruppen är väl igång och har 
flera saker på agendan! Dels handlar det om att 
få ner hastigheten på länsvägarna, dels att hitta 
en långsiktig lösning för hur man ska slippa den 
tunga trafiken genom Ärla.  

Dessutom ska man försöka att förhindra att den 
tunga trafiken tar vägen via Rinkestaleden i 
stället för via Stationsvägen, som idag. 

Nyinflyttad? 

 
Det är många som nyligen flyttat hit - Välkomna 
till Ärla! 
Ärla Byaråd är en ideell, allmännyttig förening 
med syfte att representera medlemmarna 
gentemot olika offentliga verksamheter och att 
verka för en ökad trivsel och trygghet i Ärla. 
Byarådet har också ett offentligt uppdrag från 
kommunen i driften av Ärlabadet. 
Medlemskap i Ärla Byaråd är frivilligt (i 
Vägföreningen är man obligatoriskt medlem 
som fastighetsägare) och vi ser naturligtvis 
gärna att alla Ärlabor är medlemmar. 
Ta gärna en titt på Byarådets hemsida 
www.aerla.se - där hittar man en del nyttigt och 
intressant. Är det något du saknar där så hör du 
av dig, kontaktinformation hittar du där. 
 
Mack i Ärla? 
 
I somras stängdes macken i Ärla då man inte fått 
det tillfälliga bygglovet förlängt och sedan dess 
har byarådet varit i kontakt med två intressenter 
som båda visat ett något svalt intresse, trots att 
kommunen meddelat att man gärna hjälper till 
att hitta lämplig plats.  
Byarådet fortsätter leta men det ser inte ljust ut, 
tyvärr. Har du tips och idéer så hör du av dig till 
någon i styrelsen! 
 
 

Gamla stationsområdet. 
 
Viktor Friskytt är ny ägare till Ärla gamla 
stationsområde och Ärla grustag.  
Ny detaljplan för området påbörjas under 
sommaren. Tanken är att bebygga området med 
bostäder, lokaler för samhällsservice och 
rekreationsområden.  
Man tänker sig boende för alla åldrar; såväl äldre 

– som kanske vill lämna villan, men inte bygden, 

som barnfamiljen och den ensamboende vecko-

pendlaren i logistikparken. Både flerbostadshus, 

radhus och villor.  

På frågan om vilka lokaler för samhällsservice 
det kan gälla, är Viktor öppen för förslag. 
Det skulle kunna vara lokaler för samhälls-

service som ett gym, en förskola, någon 

föreningslokal kanske, varför inte ett kontors-

hotell för Ärlas egenföretagare som vill skaffa 

sig ”kollegor” i stället för att sitta ensamma 

hemma? Här tar vi gärna hjälp av er Ärlabor för 

att få tips om vad som skulle kunna fungera här. 

Lämna gärna förslag till brev@ärla.se  
Mer information kommer efter hand i Ärla-
bladet. 
 
Arne Wikströms Musikstipendium 
 
Nu är det åter dags för musikutövande ung-
domar i Ärla att söka Ärlabygdens alldeles egna 
Musikstipendium. Du som går i grund-skolan 
och går eller har gått i Ärla Skola kan skicka din 
ansökan fram till 31 mars. 
 
Utdelning sker under Valborgfirandet i Ärla. För 
mer information och ansökningsblankett, besök 
Ärla Byaråds Hemsida.  

 
Hälsningar Stipendiekommittén 

  
Bli medlem i Ärla Byaråd för endast kr 100 för hela 
familjen och hela 2023! 
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