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Verksamhetsberättelse för Barkarby-Skälby Villaägareförening 

avseende verksamhetsåret 2016; 2016-03-01 till 2017-03-07 

 

STYRELSE 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförande: Gertrud Fogelström 

Kassör, vice ordförande och ansvarig för medlemsmatrikel &  

medlemsvärvning: Stefan Hellmark  

Sekreterare och suppleant: Gunilla Nordgren 

Ledamot och ansvarig för trafik och kommuninformation: Leif Rydh   

Ledamot och ansvarig för hemsida: Håkan Hjalmers 

Ledamot och vice kassör: Hans-Olav Larsson   

Suppleant: Lena Pramer    

 

MEDLEMSMÖTEN 
Tre medlemsmöten har hållits under året, samtliga i Församlingshemmet intill Järfälla Kyrka. 

  
Årsmötet ägde rum den 1mars. 

Gertrud Fogelström utsågs till mötesordförande och Gunilla Nordgren till sekreterare. 

Mötet utsåg ingen valberedning. Inte heller under året har vi lyckats få fram en valberedning. 

 

Vårmötet ägde rum den 23 maj. 

Marlene Lingard från kommunens miljöavdelning prata sopsortering och vad vi ska göra i 

samband med detta. 

  
Höstmötet ägde rum den 20 oktober. 

Olle Lagergren från kommunens byggavdelning pratade om vilka detaljplaner för Barkarby 

och Skälby som gäller, bygglov, överklaganden i samband med byggnation och Atterfallshus. 

 

STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Vid 3 av dessa möten har även  

distribution av medlemsmaterial inför medlemsmöten gjorts. 

Styrelsen har hållit sig informerad om aktuella kommunfrågor och trafikfrågor. 

Styrelsen har under våren 2016 arbetat med att ta fram en Jubileumsskrift med anledning av 

att föreningen firat 90-årsjubileum. Skriften har efter tryckning delats ut till alla villa-och 

radhushushåll i Barkarby och Skälby. 

 

AKTIVITER MED REGION- & RIKSFÖRENINGAR  
Gertrud Fogelström deltog i ABC-regionens ordförandeträff på våren och höstmötet för  

ABC-regionens föreningar. 

 



EKONOMI 
Föreningens ekonomi är god trots att kostnaderna för jubileumsskriften förstås har sänkt vår 

likviditet en del. Se årsredovisningshandlingarna, som finns på vår webbplats, 

www.villabarkskal.org, under medlemssidorna, lösenord: skalbark25! 

 

TRAFIK 
Som ni alla vet så sker det mycket i vår kommun när det gäller infrastrukturen. 

Vi har under året försökt att fånga upp och påtalat en del saker som man inte har skött bra från 

kommunens sida med även framfört en del positiva ”feedback” vid våra möten. 

Som exempel kan nämnas ”Barkarby bron” som har blivit en riktig mara för alla i kommunen 

som måste åka denna väg. Vi påtalade detta för kommunen på ett tidigt stadium och framlade 

en alternativ lösning, i form av en gångbro av stål som man väldigt enkelt kunde koppla på 

utsidan av nya bron. Detta skulle medföra att man inte behövde använda en körbana för 

gående som ”rent samhällsekonomiskt är ett vansinne”. Nu har man från kommunens sida, 

efter nästan ett år, börjat titta på problemet.  

Nästa ”problem” som än en gång får komma med på problemlistan, blir 

givetvis ”Växthusvägens förlängning”, som fortfarande inte är klar att tas i bruk. Ska det ske 

under 2017 eller ska det gå ett år till? 

 

KOMMUN 
Ytterligare en sak som berör vår fina kommundel är planerna på att bebygga Byleden med hus 

som tillhör en stadsmiljö och inte ett villaområde. Den manifestation som genomförts av 

berörda i kommundelen, bestående av uttryckta känslor verbalt samt med mail och brev 

hoppas jag har lett till att man tänker om från kommunens sida!  

Vi fortsätter att bevaka det som sker.  

Om någon av er hör något eller ser något så hör gärna av er det är bra om vi kan fånga upp 

negativa idéer tidig och agera. 

Det som hamnar i den positiva skålen är att kommunen bygger många nya lägenheter, vilket 

bör öka på skatteintäkterna, vilket i sin tur bör betyda att skolor och sjukvård kan byggas ut i 

tillräcklig omfattning utan att kommunalskatten behöver höjas, eller?    

Ja, det händer mycket, med om man/ vi kan hålla koll på den ”förtätning” som våra folkvalda 

har förutsatt sig att genomföra, så att vi inte blir överkörda av idéer som inte passar in i vår 

boendemiljö, så kan det säkert bli fint med ”Det Nya Järfälla”! 

 

MEDLEMSVÄRVNING & MEDLEMSTAL  

Med Jubileumsskriften lade vi med ett brev som berättade lite om föreningen och ett 

inbetalningskort för den intresserade.  

Vi har under året haft stående annonser i PRO’s lokalblad Runskriften och i tidskriften 

NYinflyttad. 

Föreningen hade vid årsskiftet 865 registrerade medlemmar. Av dessa var 834 medlemmar i 

riksförbundet Villaägarna och således 31 enbart lokalanslutna. Motsvarande siffror 

föregående år var 846, 804 och 42 respektive. Nyrekryteringen under året uppgick till 102. 

Eftersom vi inte aktivt nyrekryterar enbart lokalanslutna, får vi räkna med en fortlöpande 

nedgång i det antalet. 

 

HEMSIDAN 

Föreningens hemsida har under verksamhetsåret 2016 speglat händelser och aktiviteter i vår 

närmiljö. Samtliga styrelseprotokoll, kallelser, rapporter från polis och grannsamverkan, 

information från Järfälla kommun och övriga skrivelser har publicerats på föreningens 

medlemssidor. Hemsidan har länkar till följande webbsidor: Barkarbystaden, Förbifart 



Stockholm, Förmåner & erbjudande, Järfälla kommun, Vi i Villa och Villaägarnas 

riksförbund.  

Under året har drygt 20 inlägg publicerats. Antalet prenumeranter har ökat från 93 till 110. 

Hemsidan har haft 4325 visningar och 1379 besökare, vilket är något mindre än under år 

2015.  

 

GRANNSAMVERKAN 

Aktuell information publiceras på Hemsidan under menyflik Grannsamverkan. 

Grannsamverkan administreras av Närpolisen för Järfälla/Upplands-Bro. Grannstöd står 

under en styrgrupp med representanter från Närpolisen, Järfälla kommun, Järfällahus AB 

och Barkarby-Skälby Villaägareförening vars representant är Marie-Louise Cederström. 

 

Hantverkslistan 
Det finns 20 företag på föreningens lista med varierande tjänster och produkter. Antalet har 

reducerats med 3 under året, däremot har Villaägarnas Riksförbund utökat antalet 

medlemsrabatter. 
 
SLUTORD 
Styrelsen framför föreningens tack till revisorer och alla övriga, 

som på olika sätt stött Barkarby-Skälby Villaägareförening.  

 

 


