PÅ GÅNG
I Barkarby-Skälby Villaägareförening

Våren 2017

Ordföranden har ordet.
Efter en ovanligt kall vårperiod hoppas jag att vi ska kunna se fram emot en
skönare och varmare maj. Inför vårmötet förra året skrev jag att det började röra
sig runt Växthusvägen och vi hoppades på en öppning av vägen innan årets slut.
Så har dock inte skett och vi vet fortfarande inte när detta blir av. Just nu är det
stökigt där Vinlandsvägen möter Järfällaleden med anledning av rondellbygget.
Detta har nog få missat.
Något annat som berör oss är ju Barkarbybron och området däromkring. Vi har
varit på en genomgång med kommunen om detta och har även inbjudit en
representant från kommunen att komma till vårmötet och informera om nuläget.
I skrivande stund vet vi inte hur det går. Vi kommer att uppdatera hemsidan så
snart vi vet säkert.
Vi har fått den uppfattningen att det inte bara är kommunen som styr i frågor
runt bron. Andra tyngre instanser har mer att säga till om än kommunen. Därför
är det tungrott runt stationen och detta får vi nog leva med tills nya Veddestabron är färdig.
När det gäller detaljplanen för Byleden så har vi inte hört något mer.
Teman för våra senaste medlemsmöten har ju varit detaljplaner, avstyckningar,
Attefallshus mm. Saker som rör våra områden, tomter och hur framtiden kan bli
i våra villaområden. Har ni fler saker om detta eller annat som ni vill ta upp så
hör av er till oss i styrelsen eller gör ett inlägg på vår hemsida.
Så vill jag också hälsa våra nya medlemmar varmt välkomna. Många av er har
ju blivit medlemmar hos oss genom Villaägarnas olika partners och har kanske
många frågor om vad ett medlemskap innebär, vad jag har för nytta av mitt
medlemskap och vad Villaägarna kan göra för mig. Hör av er med era tankar
och funderingar! Vi svara gärna på era frågor.
Varmt välkomna till vårmötet!
Gertrud Fogelström, ordförande

Ekonomi & Medlemstal
Föreningens ekonomi är god, trots det stora utlägget för jubileumsskriften; vår
likviditet är 71 000+ kr.
Medlemstalet pendlar. Vi är nu 770 mot 779 i maj förra året. Ett stort antal, som
var medlemmar vid årsskiftet, har ännu inte förnyat. Gör det! Det lönar sig.
Våra små annonser i PRO:s lokala blad Runskriften och i tidskriften NYinflyttad
kvarstår även detta år.

Hemsidan
Så här hittar du föreningens hemsida:
Skriv barkarby skälby villaägareförening eller www.villabarkskal.org i
adressfältet!

På startsidan visas de senaste inläggen, menyknappar till bland annat Grannsamverkan, länkar till hemsidor, som är kopplade till föreningens verksamhet,
och en kalender med vilken man kan bläddra och se tidigare publicerade inlägg.
Här kan man också anmäla sin e-postadress om man vill prenumerera på information från styrelsen.
Menyn Medlemssidor kräver inloggning med lösenord. (länk till lösenord finns
på sidan). Här finns alla mötesprotokoll, inlägg och bilder arkiverade.
Under fliken Hantverkslistan finns en förteckning över företag som lämnar
rabatt på material och tjänster till föreningens medlemmar.
Vill du komma i kontakt med styrelsen, så finns information om alla styrelsemedlemmar under menyn Kontakt och under menyn Funktionärer.
Du kan också mejla till föreningens e-postlåda: info@villabarkskal.org
Vi tar tacksamt emot önskemål och förslag till åtgärder.

Trafik & Kommun
Växthusvägens förlängning: ”Järfälla kommun och Stockholms stad bygger en
ny förbindelse för bilar, cyklister och gående. Den nya vägsträckan ska avlasta
den idag hårt belastade Skälbyvägen. Vägen planeras att öppnas i slutet av maj
2017.”
Leifs kommentar: Återigen en senareläggning...?
Byleden: “En ny detaljplan har tagits fram för Byleden, fastigheten Skälby 46:1
m. fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 400 bostäder, en förskola samt
verksamheter i form av handel och kontor. Planförslaget syftar också till att
Byleden ska omvandlas från dagens landsvägskaraktär till en stadsgata med ett
effektivt utnyttjat gaturum.”
2016-09-28: ”Ovannämnda förslag: Claes Thunblad (S) och Mikael Jämtsved
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.”
Mitt i Järfälla 2017-03-14, Claes Thunblad: ”Utpräglade villakvarter har vi inga
planer på att förändra. Vi vill tvärtom stärka de kvaliteter, som olika områden
har. Vi har t.ex. inte en massa planer för flerfamiljshus i Skälby, Viksjö eller
övriga Barkarby.”
Leifs kommentar: Det står en hel del om detta spektakel på kommunens webb.
Efter att ha tagit del av miljörapporten kan jag konstatera att kommunen står
inför ett omfattande saneringsarbete för att det ska vara möjligt att bebygga de
tidigare trädgårdsmästeritomterna. Vi kan även konstatera att detta är ett
etablerat villaområde och ingen stadsmiljö! Folk som bor här har valt bort
stadsmiljön. Låt det så förbli!

