
Verksamhetsberättelse 2011 
Västerleds Trädgårdsstadsförening 
 
Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) får härmed avge  
följande berättelse över sin verksamhet för år 2011. 
 
 
Föreningen hade vid årets utgång 670 betalande medlemmar. Det är en ökning 
med ca 150 jämfört med förra året. Medlemsutvecklingen har att göra med att 
föreningen nu har »central« uppbörd och att de som anmäler sig direkt till Villa-
ägarna nu också får sitt lokala medlemskap i VTF med automatik. 
 
VTF:s ekonomiska ställning framgår av separat dokument och revisorernas berät-
telse finns tillgänglig på årsmötet. 
 
VTF:s styrelse 
Styrelsen har under året bestått av ordförande och 8 ordinarie ledamöter.  
 
Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har under året haft 6 st protokollförda sammanträden. Därutöver har 
olika arbetsgrupper 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 representerade VTF vid Villaägarnas kongress i Göteborg, 7–9 okto-
ber. 
 
VTF representerades av Gunilla Lilie Bauer när den engelska trädgårdsstadsföre-
ningen TCPA (Town and Country Planning Association) gästade Äppelviken, på 
inbjudan av Äppelvikens kultur- och miljögrupp den 19 oktober.  
 
Medlemsaktiviteter 
23 mars 
Att anlita hantverkare. Föredrag och frågestund med Villaägarnas förbundsjurist 
Pär Wikingsson. Även medlemmar i Norra Ängbys villaförening inbjöds.  
 
27 april 
Årsmöte. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste styrelseledamoten och 
konsthistorikern Jan Svanberg om den heliga Birgitta och hennes kyrka. 
 
18 maj 
Båtutflykt med ångslupen Frithiof längs Mälarens stränder. Guide: Rune Lemon, 
Stockholm Tourist Service. 
17 oktober 



Energismarta småhus. Föredrag med Birgitta Govén och Kerstin Lundvik, Energi-
rådgivningen i Stockholm. 
 
21 november  
»Lilla Augustgalan«. Bokpratarkväll på Park konditori med Christian Reimers. 
Därefter besök på nyöppnade Äppelvikens Bokhandel. 
 
27 november, 1:a advent 
Deltagande vid Ålstensgatans julmarknad. 
 
Grannsamverkan/Grannstöd 
Föreningen har under året, liksom tidigare år, nära följt arbetet med Grannsam-
verkan, SAMB, inom området. VTF har även gett ekonomiskt stöd till Grannstöd 
Bromma. 
 
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 
Hemsidans besöksstatistik har en fortsatt positiv utveckling. Sju företag med an-
knytning till Västerled stödjer hemsidan ekonomisk genom så kallad banneran-
nonsering. Ansträngningarna att samla in medlemmarnas e-postadresser fortsätter. 
 
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. 
 
Genom anslutning till Villaägarnas Riksförbund har medlemmarna även haft till-
gång till olika förmånserbjudanden och rabatter, vilket framgått av tidningen Vil-
laägaren, och på föreningens hemsida 
 
Bromma 1 april 2012 
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