
 
 
 
 
 
Ordföranden har ordet 

Snart är det val igen… 
Om några få månader skall vi återigen välja våra företrädare i de politiska församlingarna. 
Minns ni vad som hände för fyra år sedan? Jo, då aktiverade vi oss ordentligt i 
Villaägareföreningarna och lyckades att bl.a. tillsammans med Skattebetalarnas Förening få 
en ändring till stånd vad gällde fastighetsskatten. Vi lyckades att få igenom mycket men 
tyvärr inte allt.  Med tanke på det stundande valet synes vi ha ett gott läge att förmå 
rikspolitikerna att åter lyssna extra noga på våra argument att hyfsa till taxeringssystem och 
beskattning. 
 

Fastighetsbeskattning 
Även detta valår jobbar vi med fastighetsskatten. Deltag gärna i de manifestationer, som 
kommer att anordnas. Dessutom tillkommer vårt engagemang om skatter och avgifter på EL, 
som svarar för en allt tyngre post för fastighetsägaren - villaägaren. 
 

Elpriserna 
Elpriset har under vintern nått nya rekordnivåer och medan kraftbolagen förtjänat miljarder 
har hushållens plånböcker tömts på tusentals kronor extra varje månad. Innan blommorna slår 
ut i backarna är det därför dags att vi påminner politikerna om, att vi nu är tusentals personer 
som kräver förändring! Villaägarnas Riksförbund har tagit fram ett förslag på att införa en 
skatteväxling som förflyttar en del av kostnaden från hushållen till kraftproducenterna. Kort 
och gott: minska skatten för hushållen och höj den för kraftproducenterna. Som ni säkert har 
upptäckt vid det här laget, har ni fått saftiga elräkningar under den gångna vintersäsongen. 
 

 
Ta en av de elräkningar du fått i vinter, lägg det i ett kuvert och skicka till Maud Olofsson. 
Bifoga också gärna en lapp, där du berättar hur just du och din familj drabbats och hur en 
skatteväxling skulle underlätta för er. På detta sätt visar vi för politikerna, hur hårt nuvarande 
system slår mot hushållen. Har du vänner och bekanta som också är trötta på att betala allt 
dyrare elräkningar, be dem gärna att också skicka ett brev. Ju fler vi är som säger ifrån, desto 
större möjlighet har vi att uppnå förändring! 
Maud Olofssons adress hittar du nedan. Tillsammans gör vi skillnad! 

 
 

     PÅ GÅNG 
I Barkarby-Skälby Villaägarförening våren 2010 



Förbifart Stockholm 
Vi avser att fortsatt engagera oss i detta projekt med genom den tidigare för ändamålet 
bildade ”Förbifartsgruppen” med representanter från ett antal berörda villaägareföreningar. 
 
Årsmötet 2010 
Årsmötet, avseende 2009 års verksamhet, hölls i Församlingshemmet, Kyrkvägen 8, med 
deltagande av några tiotal medlemmar.  Vi hade dessvärre konkurrens om själarna av en i 
mångas ögon viktig ishockeymatch, som sannolikt höll många medlemmar hemma.   
Efter årsmötesförhandlingarna, som denna gång leddes av prosten Per Lundblad, med bl.a. val 
av styrelse, trakterades vi med kaffe och tillbehör. Förutvarande styrelsemedlemmarna Menry 
Mattsson & Thomas Rodborn avtackades med blomsterbuketter. 
Diskussion uppstod om formuleringar i årsberättelsen angående ’Förbifart Stockholm’s 
effekter på närliggande bebyggelse, framför allt om hur långt vattenverksamheten skulle 
komma att sträcka sig.  
 
 

 
               

 

 

 

 

                                

 

 



Hemsidan och Medlemsförmåner: 
Som medlem i Barkarby-Skälby Villaägreförening har du tillgång till många lokala företag 
och hantverkare som gärna säljer sina tjänster. Hantverkslistan uppdaterades oktober 2009 
men publicerades inte på vår hemsida.  
Det är problem med vår hemsida, www.villabarkskal.org, beroende bland annat på vilken 
sökmotor och vilket operativsystem man har på sin hemdator.  
Detta har medfört att uppdatering av aktuell information ifrån styrelsen ej publicerats. 
En ny hemsida är på gång med nya möjligheter för våra medlemmar att följa och kommentera 
styrelsens arbete. Hemsidans innehåll kommer att följa tidigare version men i ny design plus 
länkar till aktuella projekt som berör vår boendemiljö i Järfälla kommun. Här når du även alla 
samarbetspartner och medlemsförmåner ifrån Villaägarnas Riksförbund. 

Genomfart Stockholm 

Trafiksituationen i Järfällas södra kommundelar är fortfarande helt oacceptabla. Skälbyvägen 
är byggd för att ha en kapacitet på ca 7 000 fordon per dygn men har idag över 12 000, 
effekten av detta gör att Ekvägen och Norrviksvägen är helt stillastående under vissa tider på 
dygnet När trafiken minskar på kvällarna används dessa vägar flitigt av en körglad skara som 
sätter sina egna fartgränser,100 km/tim är inte ovanligt. 

Detta föranleder oss i Villaägarföreningen att driva på utbyggnaden av Växthusvägens 
förlängning. Vi tror nämligen att om vi kan få till denna avlastning som denna väg skulle 
innebära, kan man med enkla medel göra om karaktären på Skälbyvägen att bli en ”normalt” 
belastad villagata igen. Hastighet överträdelser är en ordningsfråga som ankommer på polisen 
att lösa. 

Norrviksvägen och Ekvägen är en svårare nöt att knäcka givetvis kommer en minskning av 
trafiken på Skälbyvägen att påverka dessa vägar positivt men långt ifrån den nivå som kan 
anses acceptabel. Ett stort projekt som vi lägger ner mycket tid på att sätta oss in i är Förbifart 
Stockholm. Denna väg och tunnel system kommer att beröra många av våra medlemmar i 
våra södra delar. En hel del sprängningsarbeten kommer att ske under eller i närheten av hus 
och tomter. 

Vi är med och bevakar de åtgärder som entreprenörerna och Trafikverket gör för att mildra 
och kontrollera de problem som kommer att uppstå i samband med byggnationen för de 
omkringboende. Vi har representanter med i sk.”Fokusgrupper” som bidrar men förslag och 
kritik på ett tidigt stadium för att man inte ska glömma några viktiga detaljer.  

Beträffande ”Ramp 5” en ny anslutning till E18 vid Herrestarondellen har vi uttryckt kritik att 
effekterna av detta förslag inte uppnår den tänkta avlastningen utan känns som att man kastar 
bort skattemedel om man inte samtidigt bygger om Gamla Enköpingsvägen utanför Media 
Markt till att bli tvåfilig i båda riktningarna.  Vi bifinner oss i ett område där det händer 
mycket med vår infrastruktur och vi har en målsättning att bevaka de boendes intressen för att 
bibehålla och helst förbättra boendemiljön. 



 


