
 

 

 
 

Medlemsmejl skickas från medlem@aerla.se till de mejladresser som finns anmälda 

 

 Utgåva 2023-02-24 10:54 Sida 1 (1) 

 

 

Medlemsmejl Ärla byaråd Nr 2023-01 
o – o 

Hej! 

Här kommer årets första medlemsmejl i Ärla byaråd. 

Sedan förra medlemsmejlet har vi haft två styrelsemöten och möten med Landsbygdsrådet och med 

Viktor Friskytt (som äger bl.a. fastigheten ”Stationsparken”). 

Styrelsemötena har handlat mycket om förberedelser för årsmöte som är planerat för torsdagen den 16 

mars 2023 med start 18:30 i Pingstkyrkans stora sal, årsmötet börjar efter det att vägföreningens 

årsstämma är klar. 

På mötet med Landsbygdsrådet pratade vi förstås trafik och kommunen hänvisar återigen till att de har 

inget att säga till om (men det har de visst!) och på mötet med Viktor Friskytt fick vi reda på att det 

finns ett planbesked men inget ytterligare och att hans funderingar ännu går åt någon form av 

affärsbyggnad (kontor?) mot Stationsvägen och bostadshus, kanske serviceboende, mot åsen samt 

rekreationsområden. 

Trafiksituationen är oförändrad. I december skickades brev med våra önskemål till Eskilstuna kommun, 

Trafikverket och Länsstyrelsen, de två senare har svarat och hänvisar till kommunen. Brevet skickades i 

januari även till Regionen och Sörmlandstrafiken och från regionen hänvisar man till kommunen. 

Eskilstuna kommun och Sörmlandstrafiken, de två instanser som faktiskt kan göra något, har ännu inte 

svarat. 

Årets första Ärlablad är klart och bifogas detta utskick. På grund av sportlov får vi vänta till nästa vecka 

för utskrift och därpå följande utskick. 

Hittills har vi fått 100 inbetalningar för 2023 (dock är fyra av dessa dubbla betalningar) – Har du ännu 

inte betalt vore det bra om du gör det snart, vi har en bit kvar till förra årets 200 medlemmar! 

Är du osäker på om du redan betalt (eller betalt dubbelt) så hör du av dig. 

Årsmöte i Ärla byaråd torsdagen den 16 mars 2023 med start 18:30 i Pingstkyrkans stora sal. 

Detta var allt för den här gången. Datum för nästa styrelsemöte bestäms på den nya styrelsens 

konstituerande möte direkt efter årsmötet, datum kommer att anslås på hemsidan. 

 

Ärla 21 februari 2023 

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” 24 feb -23. 

 


