Verksamhetsberättelse 2017
Västerleds Trädgårdsstadsförening
Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) avger härmed
följande berättelse över sin verksamhet för år 2017.
Föreningen hade vid årets utgång ca 1400 betalande medlemmar.
VTF:s ekonomiska ställning framgår av separat dokument och revisorernas berättelse finns tillgänglig på årsmötet.
VTF:s styrelse
Styrelsen har under året bestått av ordförande och nio ordinarie ledamöter.
Styreseledamoten Lena Malmberg avled
i sitt hem den 11 februari. Christian Reimers skrev på föreningens hemsida:
Jag lärde känna Lena ganska sent, för bara ett par år sedan. Hon valdes in i
VTF:s styrelse 2015 och åtog sig uppdraget som föreningens sekreterare. Under denna korta tid hann jag ändå få en väldigt tydlig bild av en klok och kunnig
kvinna, som spred värme och glädje omkring sig. Lena bidrog på många sätt till
vårt arbete och våra diskussioner i styrelsen. Jag satte stort värde på hennes omdöme och genomtänkta inlägg. Och på hennes humor. Det var alltid roligt att
samtala med Lena. Trädgårdsstadsföreningen saknar en god vän och uppskattad
medarbetare.
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 löpande underhållit den digitala kartan över markanvisningar och pågående planärenden i Västerled med närområden. Ytterligare en karta har framställts under året som redovisar nya och färdigställda byggprojekt under tiden 2012–2017. Båda kartorna finns på VTF:s hemsida och uppdateras vid
behov, för närvarande ungefär två gånger per år.
VTF stöder Gröna Västerleds medborgarförslag
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Föreningen Gröna Västerled, lyckades i fjol förhindra att 300 lägenheter byggdes
längs Västerleds södra sida mellan Orrspelsvägen och Urbergsvägen. Skogen räddades, bland annat tack vare tunga miljöargument.
VTF undertecknade Gröna Västerleds Medborgarförslag till Bromma Stadsdelsnämnd där de föreslår att staden ska ge skogen ett så kallat biotopskydd. Det är
det sammanhängande skogspartiet som sträcker sig från Olovslundsdammen, österut längs Västerleds södra sida till Nyängsparken via Storskogen och Ålstensskogen ner till Mälaren som pekas ut som särskilt skyddsvärt.
Föreningen har vidare protesterat mot byggplanerna av ett flerbostadshus vid
Olovslunds spårvagnsstation.
Föreningen har också informerat om stadsbyggnadskontorets samråd om Stockholms nya översiktsplan och den planerade avloppsledningen från Brommaplan
till Ålstensskogen.
På föreningens hemsida vidarebefordrar VTF löpande Västerortspolisens månadsstatistik och råd samt informerar om Grannstöds brottsförebyggande arbete i vårt
område.
Medlemsaktiviteter
7 mars. Bygga och bo i Bromma
Samarrangemang med Aktiespararna
Claes Magnus Åkesson. JM, en ledande produktutvecklare av bostäder.
Günther Mårder, vd, Företagarna. Om aktier och företagande.
Christian Reimers. Trädgårdsstaden 100 år – fortfarande en oöverträffad boendeform! Ca 200 deltagare.
20 april. Den välmående gräsmattan
Föreläsning med Helena Rosenlöf Egge, Landskapsarkitekt/AddGreen, utbildad
landskapsingenjör vid Alnarp och arbetar med landskapsplanering, växtgestaltning, trädgårdsdesign, föreläsningar, kurser och rådgivning för gröna utemiljöer
som parker, trädgårdar, bostadsgårdar och företagsmiljöer. Hon är även trädgårdsexpert i SVTs Gomorron Sverige och i olika tidskrifter. 20 deltagare (fulltecknat).
25 april. Årsmöte
Årsmötesförhandlingar och föredrag: Rent vatten
Föredrag av Malena Karlsson från Stockholm Vatten och Avfall. Om tillgången
på rent vatten, avloppshantering, sophämtning och återvinning. Kapacitet, problem och möjligheter. Förestående förändringar. Ca 30 deltagare.
8 juni. Båtutflykt längs Mälarens stränder
med ångfärjan Djurgården 3, byggd på O.A. Brodins varv i Gävle, 1897. Skepparen Claes Insulanders berättade om sevärdheterna vi for förbi. Ca 60 deltagare
(fulltecknat).
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7 juni. Ta hand om ditt hus.
Informationsdag om färgsättning och utvändig renovering. I samarbete med Måleributiken j Alvik,
23 november. Bostadsmarknaden, vad är det som händer?
Samarrangemang i Salkhallen med Erik Olsson Fastighetsförmedling.
7 faktorer som påverkar bostadens värde. Branschens budskap till köpare/säljare.
Psykologiska faktorer – så påverkas marknaden. Johan Nordenfelt och Rune
Granlund, Erik Olsson. Så höjer du värdet på din bostad. Ulf Åkerstedt, Erik
Olsson. Aktuella skattefrågor. Hot och möjligheter, valåret 2018. Utlandsflytt.
Johan Sander, Deloitte Private Client Services. Ca 60 deltagare (fulltecknat).
3 december, 1:a advent.
Deltagande vid Ålstensgatans julmarknad.
Grannsamverkan/Grannstöd
Föreningen har under året, liksom tidigare år, nära följt arbetet med Grannsamverkan, SAMB, inom området. VTF stödjer Grannstöd (och den patrullerande
Grannstödsbilen) med 9 000 kronor per år. Bidrag ges även av andra villaföreningar i Bromma.
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Representation inom andra föreningar
VTF har under året varit ansluten till Villaägarnas Riksförbund samt följande organisationer med representanter. Villaägarna i ABC-regionen och Villaägarna i
Stockholms stad.
Tony Ruster har under året varit ledamot av styrelsen för Villaägarna ABC.
Medlemsservice
Hemsidans besöksstatistik är hög. Sex företag med anknytning till Västerled stödjer hemsidan ekonomisk genom så kallad bannerannonsering. Ansträngningarna
att samla in medlemmarnas e-postadresser fortsätter. Vi har nu tillgång till ca 900
e-postadresser.
Föreningen har gratis, till medlemmarnas förfogande, ställt en 8,5 m och en 12 m
lång, hopskjutbar, stege, en gräsvält samt en flaggstångsresare. Materialet har förvarats hemma hos Lars-Olov Fredriksson, Västerled 213.
Genom anslutning till Villaägarnas Riksförbund har medlemmarna även haft tillgång till olika förmånserbjudanden och rabatter, vilket framgått av tidningen Villaägaren, och på föreningens hemsida

Bromma i april 2018

Christian Reimers
Ordförande

Tony Ruster
Kassör och vice ordförande

Henrik von Grothusen
Sekreterare

Jan Svanberg
Ledamot

Ulla Ericson
Ledamot

Tove Stenbeck
Ledamot

Ulric Andersson
Ledamot

Bengt Jödahl
Ledamot

Petra Pfeiff
Ledamot

Madeliené Fougelberg
Ledamot

4

