
 

 

 

 

 
Ordförande har ordet  

Äntligen har det kommit lite regn och jag tror vi alla njuter. 

Aktuellt i vår för Villaägarnas riksförbund är att det hålls kongress helgen den 24-26 
maj på Hotel Infra City i Upplands-Väsby. På dagordningen står ett förslag om omor-
ganisation av hur de olika regionerna ska samverka med sina föreningar. Nu har varje 
region en styrelse som jobbar både med egna frågor och frågor från Förbundssty-
relsen. Dessa styrelser vill man ersätta med förtroendemöten med alla föreningar 
inom regionen där aktuella frågor ska diskuteras. Vi får se vad det blir av det. 

Till vårmötet har vi bjudit in två talare. Först Martin Hedenby från Trädgårdsmake-
over. Företaget är ett partnerföretag till Villaägarna. Han ska prata lite om hur en 
snygg och välvårdad trädgård kan underlätta en villaförsäljning. 

Sedan kommer Jonathan Björniden från kommunstyrelsens planutskott. Han skall 
redogöra för de olika detaljplanerna som finns i våra områden inför en revidering som 
kommunen planerar under hösten. Ännu är inget bestämt om hur en ny detaljplan 
skall se ut men vi kan säkert skicka med honom några av våra åsikter. 

Sedan vill jag att ni tänker igenom vad ni vill att vi ska ta upp på våra medlemsmöten. 
Det är svårt att hitta bra programpunkter och utan idéer kan vi kanske snart inte 
ordna bra möten. Så tänk och kom med förslag, antingen på vårmötet eller på vår 
hemsida! Tack på förhand. 

Vi söker även förslag på några som vill vara valberedning eller direkta intresseanmäl-
ningar om det är någon som känner att hen skulle vara intresserad av att ingå i vår 
styrelse. En förening utan styrelse kan ju inte fortleva. 

 

Hemsidan  

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information från styrelsen om aktiviteter 
och händelser som berör vår boendemiljö. 

Här finns länkar till: Barkarbystaden, trafikverkets Förbifart Stockholm, om Förmåner 
& erbjudanden från villaägarna, Järfälla Kommun och Villaägarnas Riksförbund samt 
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en ny länk från Region Stockholm, Nya tunnelbanan, med all information om spräng-
ningar i samband med utbyggnaden av den nya tunnelbanan, Blå linje till Barkarby. 

Under fliken Grannsamverkan finns länkar till Grannsamverkan i Järfälla och Närpolis-
ens informationssida med aktuell information om bostadsinbrott i Järfälla.  

Startsidan har 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 Bild-
arkiv och en Hantverkslista, en förteckning över företag som erbjuder alla medlem-
mar rabatt på material och olika tjänster. 

All information publiceras enligt dataskyddsförordningen, GDPR, skydd av personupp-
gifter. 

Så här når du oss: Googla efter Barkarby–Skälby Villaförening på din dator eller mobil. 
Föreningens hemsidesadress är: www.villabarkskal.org. 

Prenumerera på hemsidan, så får du kallelser och inlägg automatiskt till din e-post. 
Prenumerationen avslutar du själv direkt på hemsidan eller genom att kontakta sty-
relsen för hjälp, via föreningens e-postlåda: info@villabarkskal.org 

Har du önskemål, förslag till åtgärder och idéer kring vår hemsida, eller om du vill 
hjälpa till med styrelsearbetet och driva en fråga som du brinner för, så mejla oss! 
info@villabarkskal.org 

Ekonomi och medlemstal 

Vår ekonomi är stabilt god. 

Antalet, som erlagt avgift för 2019, är 706 mot 767 vid samma tid 2018. Vid årsskiftet 
var vi drygt 800. Vi har således ett betydande antal eftersläntrare eller, värre, avhop-
pare. Den årliga medlemsomsättningen är regelmässigt rätt stor så vi måste få ett 
betydande tillskott för att ersätta tappet. 
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