
 

 
Claes Thunblad och Cecilia Löfgren  
 
 
 
 
 

Hösten 2017 
Ordförande har ordet. 

Hösten är här och med den vårt höstmöte. I år har vi lyckats få både kom-
munstyrelsens ordförande Claes Thunblad och moderaternas Cecilia Löf-
gren att komma till vårt möte och tala lite om hur de ser på kommunens 
framtid. Det är ju många förändringar både i kommunen som helhet och i 
vårt närområde med Byleden och Veddestas ombyggnad. Vi har fortfarande 
inte hört något mer om Byleden men kanske de vet något mer. Har ni frågor 
som ni vill att vi ska ställa till politikerna så maila dem till oss eller skriv på 
vår hemsida. Men gör det snart så vi kan skicka vidare dem till politikerna 
så de kan förbereda sig. Vi reserverar oss redan nu för att vi stänger dör-
rarna om det kommer mer än 100 personer. 

I övrigt hoppas jag att ni haft en bra sommar trots torka och svalt väder. 
Kanske kan vi se fram emot en bra svampsäsong trots allt. 

Hjärtligt välkomna till höstmötet! 
Gertrud Fogelström 

Hemsidan 

Prenumerera på hemsidan och få automatisk kallelse och inlägg via e-post 
till din mobil eller dator. Anmälan gör du enklast under rubriken ”Prenu-
meration via e-post” till höger på startsidan. Du kan även kontakta styrel-
sen för att få hjälp med hemsidan. Om du har önskemål, förslag till åtgärder 
och aktiviteter eller om du vill hjälpa till med styrelsearbetet, så mejla till 
föreningens e-postlåda: info@villabarkskal.org. Vi tar tacksamt emot idéer. 
Så här hittar du föreningens hemsida: Skriv barkarby-skälby 
villaägareförening eller www.villabarkskal.org i adressfältet! 

 

    PÅ GÅNG 

I Barkarby-Skälby Villaägareförening 

http://www.villabarkskal.org/


 Trafik 

Växthusvägens förlängning: 

Efter att ha kört och även studerat trafiken vid olika tider så känns det 
väldigt rätt att ha “stridit” för denna väg i över 30 år! 

Att vägen behövs ser man på trafikflödet, inte bara morgon och kväll, utan 
trafiken ökar även på dagtid. Självklart har Skälbyvägen avlastats märkbart. 

Det är bara tråkigt att det ska ta sån tid att få till en tvärförbindelse som 
skapar förutsättningar för effektivare transporter och att det ska vara så 
svårt att få till beslut om gemensamma intressen över kommungränserna. 

Vi har även kunnat observera att stora delar av våra fina cykelbanor inte 
används! Många cyklister väljer att cykla på bilvägarna. Det är lite förvå-
nande att se en barnfamilj med 3 knattar, som cyklar på Byleden, mot 
Jakobsberg! Kanske dags för körkort på cykel? 

Passar även på att tacka för mig. Efter många trevliga år (39) i Järfälla har vi 
nu flyttat till Norrtälje. 

Ha en fin höst!  
Leif 

Ekonomi och medlemstal 

Föreningens ekonomi är god; vår likviditet är 63 000+ kr. 

Vår 90-års jubileumsskrift, som vi tryckte och distribuerade till alla villaägare i 

Barkarby och Skälby förra året, finns i ett större antal extra exemplar till kom-

mande nyinflyttade eller andra, som eventuellt önskar ett eller flera. 

Medlemstalet har backat något. Vi är nu 828 mot 848 i oktober förra året. Våra 

små annonser i PRO:s lokala blad Runskriften och i tidskriften NYinflyttad 

kvarstår även kommande år. 

 


