
 
 

 

 

 

  

Ordföranden har ordet 

Det är dags för höstmöte efter en fin höst där vi kanske hade önskat lite mer 

regn. Även det här mötet ägnar vi åt solceller. Ni kanske tycker vi är tjatiga då vi 

hade det här ämnet även på vårmötet. Då var det företag som säljer solceller som 

fick komma till tals. I höst kommer en kille från Solcellskollen och pratar. Vi 

tycker ämnet är viktigt. Vi behöver bara titta runt i våra hem för att se hur 

beroende av el vi är. Det är hushållsel, olika dataprylar, spel, trädgårdsmaskiner 

och kanske också en elbil. Även runt om i samhället ska mer och mer el 

användas och hur ska då den el vi har räcka när el från fossila bränslen och 

kärnkraft fasas ut? 

Därför kanske det är bra att skaffa sig så mycket information som möjligt om 

vad vi själva kan göra för att täcka en del av vårt eget behov. Det är ju ganska 

dyra investeringar som måste till och det är bra om de kan betala sig i det långa 

loppet. 

Så kom och lyssna och ställ frågor, särskilt ni yngre som står i början av ert 

villaliv och räknar med att bo kvar länge i era hus. 

Så till något annat. Inom en snar framtid kommer Villaägarna att byta sin logga. 

Det kommer även i fortsättningen att var ett hus men mindre och i andra färger. 

Även vi kommer då att byta vår logga. Håll utkik. 

Vi har också tittat lite på kommunens detaljplaner avseende Ekonomivägens 

förlängning och Veddestaån. Vi har svårt att förstå hur en väg, en gång och 

cykelbana och Veddestaån ska kunna samsas på den smala remsa som finns 

utmed ån. Den gång- och cykelväg, som finns nu, är ju också den enda trygga 

vägen för många av våra barn när de ska till skolor och andra fritidsaktiviteter. 

Vi avser att lämna in en skrivelse till kommunen om detta. 

Välkomna! 

Kommun och trafik 

Svenska kraftnät har gått ut till berörda fastighetsägare om samråd avseende en 

ny kraftledning. Ledningen kommer att gå från Kronåsen i Sollentuna utmed 
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Akallavägen via Vålberga med slutmål i Beckomberga. Byggstart är planerad 

till 2024 och drifttagande 2027. För mer information se www.svk.se. 

Hemsidan 

Hemsidan uppdateras med information från styrelsen om aktiviteter och 

händelser som berör vår boendemiljö och fastigheter.  

Det finns länkar till: Järfälla Kommun, Barkarbystaden, Förbifart Stockholm, 

Förmåner & erbjudanden och Villaägarnas Riksförbund.  

Under fliken Grannsamverkan finns länkar till Grannsamverkan i Järfälla och 

Närpolisens informationssida med aktuell information om bostadsinbrott i 

Järfälla. På startsidan finns också en kalender, så att du enkelt kan söka alla 

inlägg som gjorts under åren. 

Protokoll från möten arkiveras under fliken Medlemssidor. Här finns också ett 

Bildarkiv och en Hantverkslista, en förteckning över företag som erbjuder 

medlemsrabatter på material och olika tjänster. 

Här hittar du föreningens hemsida: www.villabarkskal.org. 

Prenumerera på hemsidan, skriv din e-postadress i avsett fält på hemsidan och 

anmäl dig, så får du automatiskt uppdatering av senaste inlägg! 

Har du tankar och idéer kring vår hemsida, så mejla oss, info@villabarkskal.org!  

Ekonomi och medlemstal 

Föreningens ekonomi är god; vår likviditet är 68 000+ kr. 

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

Barkarby och Skälby 2016, finns i ett större antal extra exemplar till kommande 

nyinflyttade eller andra, som eventuellt önskar ett eller flera. 

Medlemstalet har tyvärr backat ytterligare i år. Vi är nu 794 mot 828 i vid 

samma tid förra året. Den årliga medlemsomsättningen ligger runt 100 st. 

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

kvarstår även kommande år. 
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