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Bevara Trädgårds
staden!

Minst 2000 nya b
ostäder planeras

för närvarande i V
ästerled.

VTF sammanställ
er omfattningen a

v exploateringen
i Bromma

som Stockholms komm
un för närvarande

bereder.

Västerleds
TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Din villaförening i Västerled

VÄSTERLEDS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

bildades 1967 och är partipolitiskt obunden.
Föreningen har som syfte att tillvarata
gemensamma intressen för dig som bor i
Alvik, Äppelviken, Stora Mossen, Smed-
slätten, Ålsten, Höglandet, Nockeby och
Nockebyhov.

VTF:s iNTRESSEOMRÅDEN

SSääkkeerrhheetteenn
grannsamverkan, närpolisen …

TTrraaffiikkeenn
hastigheten, framkomligheten, 
renhållningen …

EEnneerrggiinn
uppvärmningen, energipriserna …

SSkkaatttteerrnnaa
fastighetsskatterna, avgifterna, 
tomträttsavgälderna …

TTrrääddggåårrddssssttaaddeennss kkuullttuurrvväärrddeenn

- den offentliga miljön:
förnyelsen, byggnaderna, gatorna, parkerna,
grönområdena …

- den privata miljön:
villorna, radhusen, trädgårdarna …

VÄSTERLEDS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING är din lokala
villaförening, en av landets cirka 300 lokalföreningar i
Villaägarnas Riksförbund. 
Vi arrangerar informationsmöten, studiebesök och skapar

rabatter för dig inom ditt närområde hos lokala handlare.
Men vi ägnar oss även åt mer mjuka frågor, som konst, 
kultur, trädgård och friluftsliv i våra trakter. VTF är
remissinstans för planer som berör vårt område. Vi bevakar
dina intressen för att påverka lokala politiker och myndig -
heter, genom skrivelser och besök.
VTF har under en lång följd av år engagerat sig i projektet

Samverkan mot brott (SAMBO). Det har inneburit att inbrot-
ten i villorna inom vårt område har minskat, även om det
är en bit kvar till ett helt fredat område. Därför står arbetet
med grannsamverkan alltid på föreningens dagordning.

FFyyrraa ggooddaa sskkääll aatttt bbllii mmeeddlleemm ii VVTTFF ((oocchh VViillllaaääggaarrnnaa))::
1. Du spar tid och pengar genom våra förmåner.

2. Du får någon som driver dina frågor

3. Du får kostnadsfri rådgivning av Villaägarnas 
experter – om skatter, juridik och teknik.

4. Du får medlemstidningen Villaägaren, 
över 100 sidor, 5 nr/år

Anmäl dig så här:
Fyll i blanketten på

www.villaagarna.se
Då blir du automatiskt även

medlem i VTF.

Besök vår hemsida

www.vasterleds.se
e-post: info@vasterleds.se Tel: 08-26 94 44


