
Verksamhetsberättelse 2012 
Västerleds Trädgårdsstadsförening 
 
Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) får härmed avge  
följande berättelse över sin verksamhet för år 2012. 
 
Föreningen hade vid årets utgång 1478 betalande medlemmar. Det är mer än en 
fördubbling av medlemsantalet jämfört med förra året. Den dramatiska ökningen 
beror främst på att VTF tillförts ett stort antal medlemmar som bor i Norra Ängby, 
vilket i sin tur har att göra med att VTF sen 2011 har så kallad »central uppbörd«. 
Eftersom Villaägarnas Riksförbund saknar en lokal förening i Norra Ängby har 
VTF:s upptagningsområde utökats med ett antal nya postnummerområden.  
 
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 åtta ordinarie ledamöter.  
 
Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har under året haft sex 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. 
 
Föreningen har under året sammanställt en digital karta över samtliga exploate-
ringsprojekt i Västerled med närområden. Kartan finns på VTF:s hemsida och 
uppdateras vid behov, för närvarande ungefär två gånger per år.  
 
Föreningen har tagit initiativ till att – i samarbete med Stockholms Stadsmuseum 
och flera andra idéella föreningar i Bromma – förbereda firandet av Trädgårdssta-
den 100 år i september 2013.  
 
Medlemsaktiviteter 
11 april. Informationskväll på Blomsterlandet. Föredrag av växtskyddsforskaren 
Maj-Lis Pettersson och trädgårdskonsulent Ulrika Levin. 
 
25 april. Årsmöte.  
 
25 maj. Skydd mot inbrott. Mats Österman från Stockholmspolisen informerade 
om brottsförebyggande arbete och av brottsplatsutredningar, särskilt i Västerort. 
 
9 oktober. Måleributiken i Alvik. Informationskväll om färgsättning, fasad och 
tak. Samarbete med Villaägarna ABC. 



 
17 november. Trygghetspromenad i Stora Mossen/Ulvsunda med Gunnar Hed-
man från stadsdelsförvaltningen tillsammans med fältassistenter, polis samt tra-
fikkontorets belysningsansvarige.  
 
2 december, 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 från och med 2012 ökat sitt bidrag till 
grannstödsverksamheten i Bromma. Styrelsen har beslutat att under tre år stödja 
Grannstöd (och den patrullerande Grannstödsbilen) med 6 kronor per medlem och 
år. Övriga villaföreningar i Bromma ger motsvarande bidrag. 
 
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. 
  
Medlemsservice 
Hemsidans besöksstatistik är hög. Åtta företag med anknytning till Västerled stöd-
jer hemsidan ekonomisk genom så kallad bannerannonsering. Ansträngningarna 
att samla in medlemmarnas e-postadresser fortsätter. Vi har nu tillgång till ca 600 
e-postadresser. 
 
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 
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