
 

 

 

 

 
Våren 2016 

Ordförande har ordet. 

Så har nu våren äntligen kommit. Många av oss har redan hunnit få undan 
det mesta efter vinter och se nu fram emot att få börja så och plantera igen. 

Något som också rör på sig lite är Växthusvägens förlängning. Innan året är 
slut hoppas vi att vägen är öppnad fram till Järfällavägen. Detta efter mer än 
40 års förberedelser. Sedan återstår ju att leda vägen genom Veddesta mot 
nya Veddestabron. Detta lär väl ta ytterligare ett antal år då det nya Ved-
destaområdet inte är färdigplanerat ännu. 

För er som går i renoveringstankar vill jag lyfta Villaägarnas satsning Bra 
Byggare. Där kan man hitta hantverkare som är granskade av Villaägarna 
och godkända. Om man anlitar någon av dessa hantverkare följer en 
Garanterat -renoverat försäkring med. Så gå in på Villaägarna hemsida och 
leta. 

De stora frågorna för förbundet är fortfarande boendemiljö och flyttskatter. 
Även ränteavdragen följs noga. 

Sist men inte minst, vår förening är inne på sitt 91:a år och med anledning 
därav arbetar styrelsen med en ny Jubileumsskrift som ska bli färdig nu 
under våren. Skriften ska delas ut till alla ”villahushåll” i Barkarby och 
Skälby. Så håll utkik i er brevlåda under våren! 

Något som jag även måste ta upp i detta sammanhang är att vi inte har 
någon valberedning. Ska en förening fortleva måste den ha en styrelse och 
vi vill väl alla att vår förening ska finnas till många år till. Så du som känner 
att du kan tänka mig ingå i en valberedning eller ännu hellre i vår styrelse, 
anmäl ditt intresse till oss i styrelsen. Är du nyfiken på vad vi gör så 
berättar vi gärna eller bjuder in dig till ett möte. 

Välkomna till vårmötet 23 maj! 
 

Hemsida 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information från styrelsen om 
aktiviteter och händelser som berör vår boendemiljö och fastigheter. På 
hemsidan finns länkar till: Järfälla Kommun, Barkarbystaden, Förbifart 
Stockholm, Grannsamverkan och Närpolisen, Förmåner & erbjudanden m.fl. 

     PÅ GÅNG 

I Barkarby-Skälby Villaägareförening   



Prenumerera på hemsidan och få automatisk uppdatering av senaste inlägg! 

Här hittar du oss: www.villabarkskal.org. Alla aktiviteter och protokoll från 
möten publiceras här. 

Trafik 

Växthusvägens förlängning börjar sakta men säkert att ta form. På Järfälla-
sidan har man öppnat den nya ”anslutningsrondellen” (cirkulationsplats) 
och nu återstår att se hur lång tid det tar för Stockholmsidan att bli klar 
med sin ”vägsnutt” .Ja det är ett veritabelt ”fiasko” att någonting som har 
beslutats, tar så lång tid att genomföra! Det skall vara klart i december 2016 
är det senaste budet. 

Det byggs en hel del i kommunen och detta kommer att fortsätta en tid 
framöver, Barkarbystaden växer så det knakar och trafiksituationen kom-
mer att vara en flakhals i framtiden. Våra politiker verkar tro att man löser 
detta problem med cykelbanor. Riktigt så enkelt är det inte, vi kommer att 
behöva bilarna som transportmedel till och från våra arbeten och för att 
klara barnfamiljernas transporter till olika aktiviteter så länge vi har en kol-
lektivtrafik som inte klarar detta. Att göra det lättare för bilarna att ta sig 
fram borde vara en ”het tanke” eftersom trafik som står stilla kostar mycket 
samhällsekonomiskt, både när det gäller miljö och ekonomi. 

Kommun  

De lufledningar som tillhör Svenska Kraftnät (220kV) och Vattenfall (70 
kV), som går igenom Järfälla via Viksjö över till Stockholm ska ersättas med 
markledningar. 

Ekonomi & Medlemstal 

Föreningens ekonomi är mycket god; vår likviditet är 110 000+ kr. En del 
av pengarna kommer förstås att spenderas på Jubileumsskriften, som nu 
äntligen är på gång. 

Medlemstalet har en svag positiv trend. Vi är nu 779 mot 763 i maj förra 
året. Våra små annonser i PRO:s lokala blad Runskriften och i tidskriften 
NYinflyttat kvarstår även detta år. Vi fortsätter att försöka övertyga nyin-
flyttade villaägare om fördelarna och lönsamheten med ett medlemskap. Ni, 
som insett detta, prata med grannar och bekanta! 

http://www.villabarkskal.org/

