
 

 

 

 

 
Ordföranden har ordet  

Det händer mycket i vårt område just nu. Det sprängs för tunnelbana och man 

har påbörjat Veddestabron. Det rör på sig nere i Veddesta. Några av projekt-

områdena har det varit samråd runt och kommunen börjar fatta beslut angående 

dessa som vi följer. Vi följer även kommunens planer angående Veddestaån och 

området utmed denna. Det gäller väg, cykel- och gångbanor, grönområden m.m. 

utmed bäcken. Vi har skickat in synpunkter till kommunen. 

Det senaste samrådet rörde fastigheten Björkeby 1:276 på Skälbyvägen (Kenzai-

huset). Där har vi också skickat in våra synpunkter. 

Det är i de här första samråden som vi har störst möjligheter att påverka kom-

munen. Det är inga beslut fattade och inga spadtag tagna. Jag hoppas fler har 

tagit möjligheten att lämna synpunkter och förslag. 

Till höstmötet har vi bjudit in Martin Appel från tidningen PC för Alla. Han 

kommer att prata om hur vi blir säkrare på nätet. Vilka nya och gamla hot mot 

datorn, mobilen och plattan som vi bör se upp med. Det blir även tillfälle att 

ställa frågor. 

Så till detta att hitta personer till valberedning och styrelse. Vi har ju ingen 

valberedning som kan arbeta med  detta. Därför ber jag er tänka efter om det 

finns någon som är intresserad av att ställa upp i styrelsen. Utan nytt folk i 

styrelsen så kan det sluta med att föreningen till slut står utan styrelse. Vi som 

sitter nu börjar bli lite äldre och det vore därför roligt om någon från en yngre 

generation skulle vara intresserad. Kanske finns det frågor som ni vill driva. 

Prata med oss! 

Hemsidan  

På hemsidan publiceras aktiviteter och händelser i vår närmiljö, kallelse till för-

eningens medlemsmöten samt närpolisens informationsbrev med brottsstatistik 

och tips på förebyggande åtgärder för att säkra vår boendemiljö. 

Här finns länkar till Barkarbystaden, Förbifart Stockholm, Nya Tunnelbanan och 

Järfälla Kommun som du kan använda om du vill följa och läsa mer om pågå-

ende projekt här i Barkarby och Skälby. Det finns även länkar till Villaägarnas 

riksförbund och till dina förmåner och erbjudanden som medlem i föreningen. 

     PÅ GÅNG 

I Barkarby-Skälby Villaägareförening   



För att hitta oss, så googlar du på din dator eller mobil efter: Barkarby–Skälby 

Villaägareförening eller skriver in föreningens hemsidesadress i sökfältet: 

www.villabarkskal.org.  

Prenumerera på hemsidan så får du automatiskt kallelser och inlägg via e-post!  

Prenumerationen avslutar du själv direkt på hemsidan eller genom kontakt med 

styrelsen via föreningens e-postlåda: info@villabarkskal.org Lösenord till med-

lemssidorna finns i medlemsskriften På Gång som delas ut till alla medlemmar. 

Styrelsen ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överens-

stämmer med GDPR. 

Har du önskemål, förslag till åtgärder och aktiviteter eller om du vill hjälpa till 

med styrelsearbetet, så mejla oss! 

Ekonomi och medlemstal 

Föreningens ekonomi är god. 

Medlemstalet har tyvärr gått ytterligare kräftgång i år. Vi är nu 735 mot 794 vid 

samma tid förra året. Den årliga medlemsomsättningen brukar ligga runt 100 st. 

Den senaste tiden har dock nyrekryteringen inte ersatt bortfallet. Med det antal 

villahushåll, som finns i vår kommundel, borde vi kunna vara betydligt fler. 

Tyvärr råder dålig medvetenhet om fördelarna med ett medlemskap och att man 

faktiskt kan tjäna in medlemsavgiften flera gånger om genom att nyttja de 

rabatter, förmåner och tjänster, som Villaägarna erbjuder. Inte heller oväsentlig 

är Villaägarnas roll som påtryckare när det gäller egnahemspolitik. Vill vi ha 

tillbaka fastighetsskattens orättvisor? Helt förlora ränteavdragen? 

Vi försöker rekrytera nya medlemmar med våra små annonser i tidskriften 

NYinflyttad och i PRO:s lokala blad Runskriften. 

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. 


