
Verksamhetsberättelse 2009 
Västerleds Trädgårdsstadsförening 
 
Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) får härmed avge  
följande berättelse över sin verksamhet för år 2009. 
 
 
 
Föreningen har under året haft 598 betalande medlemmar. 
 
VTF:s ekonomiska ställning framgår på sista sidan och revisorernas berättelse 
finns tillgänglig på årsmötet. 
 
VTF:s styrelse 
Styrelsen har under året bestått av 14 medlemmar, 11 ordinarie och 3 suppleanter. 
 
Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda sammanträden. Därutöver har 
olika arbetsutskott haft sammanträden för föreningens löpande verksamhet. 
 
Särskilda verksamheter 
Skrivelser har levererats till stadens olika förvaltningar och nämnder i ärenden om 
förtätningsprojekt, trafikfrågor mm. 
 
Synpunkter har framförts vid Bromma stadsdelsnämnds öppna möten i frågor som 
berört föreningens intressen. 
 
Tony Ruster och Christian Reimers representerade VTF på Villaägarnas kongress 
i Örebro, 2–4 oktober. 
 
Greger Nylén och Christian Reimers besökta Villaägarna ABC i Sollentuna för att 
för att presentera nya styrelsen och utbyta information om gemensamma intressen. 
 
Föreningsmöten 
11 februari: Aktuellt från Villaägarna  
 
12 mars: Vad händer i Bromma/Västerled? 
 
16 april: Årsmöte. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kåserade Anders Wen-
nersten om det 50-årsjubilerande radioprogrammet Sommar. 
 
12 maj: Kulturvandring med Christian Reimers, Fornlämningar och kulturminnen 
runt Ålstensängen. Kaffe på Solviksbadets kafé. 
 
1 oktober: Inspirationskväll på Alviks Måleri. 
 
23 november: »Lilla Augustgalan«. Bokkväll med buffé på Park konditori i sam-
arbete med Äppelvikens bokhandel. Kvällen inleddes med en välsmakande buffé.  
 



Grannsamverkan 
Föreningen har under året, liksom tidigare år, nära följt arbetet med Grannsam-
verkan, SAMB, inom området. 
 
Representation inom andra föreningar 
VTF har under året varit ansluten till Villaägarnas Riksförbund samt följande or-
ganisationer med representanter. 
Villaägarna i ABC-regionen och Villaägarna i Stockholms stad: ordföranden samt 
för tillfället lämplig styrelseledamot. 
 
Medlemsservice 
Föreningen har lämnat medlemmarna tips om hantverkare för villans och trädgår-
dens skötsel och ställt gratis till medlemmarnas förfogande en 8,5 m och en 12 m 
lång, hopskjutbar, stege samt flaggstångsresare och gräsvält. 
 
VTF har avtal med Bromma Järnaffär, vilket ger 20% (ord priser) alt 10 % (extra-
priser) i rabatt genom att vid köp ett häfte, som erhålls mot uppvisande av giltigt 
medlemskort, stämplas. Genom anslutning till Villaägarnas Riksförbund har med-
lemmarna även haft andra rabatter, vilket framgått av tidningen Villaägaren. 
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