
PM 2012-12-10 och senare  

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings arkiv  

Spridda anteckningar  
 
Den första villabebyggelsen (och sommarstugebebyggelsen) i Viby uppfördes på 1910-talet 
och därefter har en kontinuerlig förtätning skett genom avstyckningar från de ursprungligen 
mycket stora tomterna. Vägsystemet och vägunderhållet bekostades av Viby Vägförening, 
som bildades år 1931. 1965 överläts vägmarken tillkommunen, som då åtog sig 
väghållningen. Vägföreningen fanns fortfarande 1954. Det är oklart när den upplöstes, men 
enligt ett protokoll 1964-01-31 skulle föreningen undersöka hur den kunde upplösas. En 
revisionsberättelse 1974-08-13 avsåg åren 1969–1973. I Sollentunas föreningsarkiv finns 
handlingar för Viby vägförening från åren 1930–1949.  
 
AB Norrvikens villastad?  
 
Viby-Ravalnshagens villaägareförening bildades 1945. Föreningens arkivhandlingar 
förvaras numera i Sollentuna kommuns arkiv. Där finns protokoll och andra handlingar för 
föreningen från åren 1965–1984, 1986, 1990–2000 och från 2005 och framåt. 
Årsredovisningar finns fr.o.m. 1989. Ett fåtal handlingar finns från åren 1993–1995. Tyvärr 
saknas alltså dokumentation från stora delar av föreningens verksamhetstid. 
Villaägareföreningen har tidvis fått bidrag av hundskattemedel för sin verksamhet.  
I november 1947 skickade föreningen en skrivelse till vägföreningen med förfrågan om 
bidrag till Sollentuna Hjälpförenings verksamhet, "hjälp tillsjuka och gamla, särskilt till den 
stundande julen”. 

Villaägareföreningen har tidvis haft en intensiv verksamhet. Utlåningsverksamheten har 
varit uppskattad och det har hänt att upp till 125 medlemmar deltagit på årsmöte. Under 
1970- och 1980-talet engagerade man sig särskilt när det gällde planärenden och frågor om 
kommunens policy beträffande fastighetsägarnas skyldighet att betala ersättning för 
gatubyggnadskostnader i Viby. 1982–1984 fördes intensiva förhandlingar mellan Norrvikens 
och Viby-Ravalnshagens villaägareföreningar och Sollentuna villaägareföreningars 
samarbetsnämnd å ena sidan och Sollentuna kommun å den andra om ersättningens 
storlek för gatukostnaderna i Viby. Föreningarna lyckades förhandla ner ersättningen kraftigt 
från kommunens utgångsbud. 

Andra väg- och trafikfrågor har också diskuterats. Förslag om påfart från Vibyvägen tilI E4 
har varit på tapeten och avvisats flera gånger under de senaste decennierna, liksom att 
ansluta Viby med en väg söderut till Häggviks trafikplats.  

Frågan om badplats vid Ravalen har också engagerat. Badplatsen anlades på 1930-talet 
sedan Viby Vägförening samlat in 401: - "tillordnande av badplats vid Ravalen". På 1960-
talet bedrevs simskola där och badplatsen var välordnad med två bryggor och fin 
sandstrand. 

 
Kolla i de senaste verksamhetsberättelserna vad som varit på tapeten?  


