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Förslag till Verksamhetsplan för  
Ärla Vägförening för 2022. 

Styrelsen föreslår att Årsmötet beslutar om följande verksamhetsplan: 

• Föreningen fortsätter med reparations- och asfalteringsarbeten 2022.  
Planerade arbeten ska ligga inom beslutad utgiftsstat och inkludera fakturerade arbeten. 

• Vi avser att utlösa avtalad option mot PEAB som entreprenör 2022 . 
Vi har valt MR som vår entreprenör för vinterväghållning 2021 - 2022 och vi har ett avtal 
som kan förlängas till 2023. 

• Det finns i år inga planer på någon helasfaltering av något vägavsnitt som inte det 
schaktats i.  

• Det är möjligt att vi under 2022 kommer att behöva ta över förvaltningen av parker och 
grönområden förutsatt att vi får bidrag för detta från Eskilstuna kommun eller på annat sätt 
samt att dessa rustas till förvaltningsbart skick. 

• Vi fortsätter att tillsammans med Ärla Byaråd utreda trafiksäkerhetsfrågor i Ärla. 
Styrelsen ska utvärdera de fasta farthinder som anlagts på Tegelbovägen. 

• Styrelsen har nu använt samma entreprenör, Åke Thelin, för sandupptagning under 
många år. Resultatet är bra och han har rimliga priser. 

• Styrelsen fortsätter arbetet med att i samarbete med fastighetsägarna röja buskar och 
träd i syfte att kunna utnyttja full gatubredd och förbättra trafiksäkerheten i 
gatukorsningar.  

• Styrelsen föreslår att andelsavgiften för 2022 höjs till kr 1530 per hel andel. Vår 
gemensamhetsanläggning Ärla ga:1 består nu av 418 fastigheter med 466,2 andelar, ägs 
av 814 ägare som i år kommer att betala kr 713 286 till Vägföreningen. 
Styrelse föreslår att utmätning via Kronofogden ansöks om inte andelsavgiften betalas kort 
tid efter en andra påminnelse. Avbetalning av andelsavgift kan förhandlas. 

• Ärla Vägförening ska debitera andelsägare och utomstående som förorsakar onormalt 
slitage eller skador på föreningens vägar. Vi kommer att mot avtalad avgift tillåta 
utomstående att utnyttja våra vägar. 

• Styrelsen kommer att fortsätta informera andelsägare via Hemsidan, Ärlabladet och 

Facebook. 
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