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Parker och Grönområden 

Info om Ärla Vägförening och vår inställning till övertag av parker och grönområden. 

Ärla Vägförening har en LM-förrättning från 2005 som grund för vår samfällighetsförening, Ärla 

Vägförening, och vår gemensamhet Ärla ga:1.  

I förrättningen ingår även parkmark och grönområden.  

Vi har förvaltat vägarna sedan 2005 som vi tycker med gott resultat. Vi har ett mindre bidrag från 

Eskilstuna kommun och ett ännu mindre bidrag från Trafikverket för underhåll av föreningens vägar. 

1971 slogs kommunen Ärla/Stenkvista samman med Eskilstuna kommun. Sedan dess har Eskilstuna 

kommuns Parkavdelnings insatser i samhället Ärla inskränkt sig till gräsklippning av några få ytor. 

Allt annat har i stort fått växa vilt.  

2007 - 2008 började Parkavdelningen höra av sig om att samfällighetsföreningen skulle ta över 

"skötsel av parker och grönområden i Ärla". Vi replikerade med ett brev som vi aldrig fått något svar 

på. Brevet handlar om rättvisa och jämlikhet för samtliga kranssamhällen och vägföreningar i 

Eskilstuna kommun. En viktig princip kommunalt. Vi väntar fortfarande på ett svar. 

Under hösten 2017 och vintern 2017/2018 träffades Parkavdelningen och föreningen för att börja 

förhandla om vad ett "övertag" skulle innebära praktiskt och ekonomiskt. Vi skrev inför ett planerat 

möte 22 augusti 2018 en lista med vad vi tyckte var rimliga krav att diskutera. Kraven hade 

diskuterats med en jurist via REV.  

Mötet blev inte av. 24 januari 2019 fick vi i stället från Mathias Thuen på Parkavdelningen svar på 

våra krav. Deras svar kom som en bilaga till ett e-mail och var inte diariefört. Inget i vår 

korrespondens har diarieförts. 

Vi har gått igenom dessa svar och känner oss nu mycket säkra på vad vi kan acceptera och vad vi inte 

behöver acceptera efter att ha konsulterat REV, advokat Bengt Nydahl och Lantmäteriet. 

Vi ska ta över förvaltning av parker och grönområden och vi ska förvalta dessa med fulla 

befogenheter och ansvar - inte endast sköta underhållet åt kommunen. Det har, vad vi vet, inte funnits 

någon plan för hur parker och grönområden i Ärla ska skötas. Det finns en Grönstrukturplan på 

Eskilstuna kommuns hemsida som mest verkar handla om Fristadstorget med omgivande 

stadsbebyggelse.  

 Det finns redan en skogsvårdsplan för Lövängsskogen. 

 Parkavdelningen har lovat att återställa parker till en nivå som är förvaltningsbar. 

 Vägföreningen kommer att upprätta en plan för hur vi ska sköta förvaltningen av parker och 

grönområden. 

Det kanske kan vara på sin plats att återgå till namnet: Ärla Samfällighetsförening? 

Det är inte endast nackdelar med att ta över denna förvaltning. Vi kan i fortsättningen tillsammans 

med Ärla Byaråd själva bestämma om saker som var svåra att kunna genomföra med Eskilstuna 

kommun som huvudman. 
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Ett problem som återstår är de tre lekparkerna i Ärla. Vägföreningen är förhindrad att ta över 

förvaltning av dessa. Det strider mot gällande förrättning och skulle räknas som 

verksamhetsfrämmande. Om vi ska kunna ta över lekparkerna behövs en ny LM-förrättning som 

kostar rätt mycket pengar. 

Dessutom behövs specialkompetens eftersom lagar och bestämmelser runt lekparker är mycket 

snåriga.  

Eskilstuna kommun har meddelat att de inte vill sköta lekparkerna.  

Parkavdelningen har även meddelat att de inte tänker ersätta oss för de kostnader vi kommer att ha för 

förvaltningen av parker och grönområden. Det är säkert rätt som de säger att de inte har gett sådana 

bidrag förut men situationen är ju helt ny, så det är dags för Eskilstuna kommun att tänka om. 

Vägföreningen kommer att ta upp frågan om bidrag till drift och underhåll med Eskilstuna kommun, 

bl. a. genom Landsbygdsrådet. 

Det återstår med andra ord en del förhandlingar med Parkavdelningen.  

mailto:arlasam@arlasam.se

