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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelse 2019
Västerleds Trädgårdsstadsförening
Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) avger härmed
följande berättelse över sin verksamhet för år 2019.
Föreningen hade vid årets utgång ca 1 268 betalande medlemmar.
VTF:s ekonomiska ställning framgår av separat dokument och revisorernas berättelse finns tillgänglig
på årsmötet.
VTF:s styrelse
Till styrelse valdes vid årsmötet en ordförande och nio ordinarie ledamöter. Två ledamöter, Bengt
Jödahl och Henrik von Grothusen, har tragiskt nog avlidit under verksamhetsområdet. Styrelsen har
därför avslutat verksamhetsåret med en decimerad krets av ledamöter.
Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Därutöver har olika arbetsgrupper haft
sammanträden för föreningens löpande verksamhet.
Särskilda verksamheter
Föreningen har under året tagit initiativ till att skriva ett Förvaltningsprogram för trädgårdsstaden.
Byggnadsantikvarie Vicky Wenander har anlitats och Länsstyrelsen har godkänt föreningens
ansökan om ett ekonomiskt bidrag om 45 000 kr. Hela projektet är budgeterat till 90 000 kr. Arbetet
ska pågå under hela 2019 och slutredovisas i årsskiftet 2019/2020. Arbetet kommer dock att fortsätta
under 2020.
Skrivelser har levererats till stadens olika förvaltningar och nämnder i ärenden om förtätningsprojekt,
trafikfrågor med mera.
Synpunkter har framförts vid Bromma stadsdelsnämnds öppna möten i frågor som berört föreningens
intressen.
Föreningen har under året löpande underhållit vår digitala karta över markanvisningar och pågående
planärenden i Västerled med närområden. Ytterligare en digital karta redovisar nya och färdigställda
byggprojekt under tiden 2012-2019. Båda kartorna finns på VTF:s hemsida och uppdateras vid behov,
för närvarande ungefär två gånger per år.
På föreningens hemsida finns nu en digital version av en taktegelutställning, producerad av
styrelseledamoten Torbjörn Nilsson.
Föreningen har i samarbete med Jan Söderström utvecklat en Parkeringsportal på hemsidan för att
underlätta för medlemmarna att snabbt kunna uppmärksamma ovälkomna skärpningar av p-reglerna.
Jan Söderström har bistått vid överklaganden till exempel i Nockebyhov, Olovslund och Brommaplan.
Skrivelser och opinionsbildning
VTF har under året protesterat mot nya förtätningar i Ålsten, Smedslätten och Olovslund.
Stockholms kommun fick efter valet 2018 fick en ny grön-blå majoritet i Stadshuset. I budgeten noterar
vi en glädjande viljeyttring att »bevara karaktären på våra trädgårdsstäder« och att »förhindra ovarsam
exploatering av trädgårdsstaden«. Därefter har Byggbolaget Primula markanvisningar för 50-70
lägenheter vid Sångarlunden (Djupdalsvägen) och 30-40 lägenheter vid Klöverknuten (Nyängsvägen)
blivit inaktuella.
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Föreningen har även protesterat mot uppförandet av ett parhus, i strid mot detaljplanen, i trädgården
vid Herman Ygbergs väg 11. Vidare har föreningen JO-anmält Stadsbyggnadskontoret och
Trafikkontoret för handläggningen av bygget vid Herman Ygbergs väg 11. JO-anmälan avvisades
dock.
Föreningen har även uppmärksammat förtätningar bland annat vid Sunnerdahlsvägen och Majvägen.
Trädgårdsstadsföreningen har yttrat sig över Stadsbyggnadskontorets Programförslag för Alvik Östra.
Skrivelsen lyfter särskilt fram åtta olika aspekter på programförslaget.
Medlemsaktiviteter
26 mars. Trädgårdsstadens framtid
Som en uppföljning till förra årets valdebatt inbjöd VTF till en ny diskussionskväll i Bromma
Gymnasium på temat Trädgårdsstadens framtid. Huvudtalare: Simon Westberg (KD), ledamot i
Uppsala Plan- och stadsbyggnadsnämnd. Simon är även författare till den bok, I morgon
trädgårdsstäder, som Trädgårdsstadsföreningen gav ut i samband med seminariet. Boken delades ut
till alla åhörare (ca 150).
Föredraget kommenterades och diskuterades av en inbjuden panel med experter och lokala politiker:
Byggnadsantikvarie Vicki Wenander, Anders Tranberg (Naturskyddsföreningen), Johan
Paccamonti (M), Hanna Wistrand (L) och Karl Persson (MP). Moderator: Björn Hasselgren (VTF).
Avslutningsvis informerade Jan Söderström, tidigare professor i trafikplanering, om Parkeringskaoset
i Bromma - hur kunde det gå så galet?
11 april. Årsmöte
Årsmötesförhandlingar och föredrag av Anders Wahlgren. Anders är författare och regissör och
särskilt känd för sina dokumentärfilmer om gamla tiders Stockholm. Anders berättade om Stockholm
med utgångspunkt från sin bok Staden vi har till låns. Ca 30 deltagare.
25 maj. Tolvanloppet
VTF deltog som sponsor till Tolvanloppet och hade ett informationsbord vid start- och målplatsen på
Ålstensgatan. Vi visade en liten utställning om Trädgårdshistoria i trädgårdsstaden, som hade ställts
samman av Torbjörn Nilsson.
1 december, 1:a advent.
Deltagande vid Ålstensgatans julmarknad. Vi visade bland annat uppdaterade versioner av våra kartor
över byggplaner i Bromma och en ny utställning av Torbjörn Nilsson. Denna gång om olika typer av
taktegel
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 11 000 kronor per år.
Bidrag ges även av andra villaföreningar i Bromma.
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 ordförande för ABC-regionens valberedning. Tony deltog även i
Villaägarnas kongress i maj 2019, som representant för VTF.
Medlemsservice
Hemsidans besöksstatistik är god. Men tyvärr har vi förlorat några annonsörer. Fyra 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.
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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.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster o skatt
Soliditet, %

2019
66 720
-45 933
91

2018
74 522
-26 106
89

Belopp i kr
2017
81 926
5 158
94

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt
Balanseras i ny räkning
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Belopp i kr
304 327
-45 933
258 394
258 394
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Resultaträkning
Belopp i kr

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

66 720
66 720

74 522
1 639
76 161

-113 626
-113 626

-103 365
-103 365

-46 906

-27 204

1 248
1 248

1 414
-5
1 409

Resultat efter finansiella poster

-45 658

-25 795

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-45 658

-25 795

-275

-311

-45 933

-26 106

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

1
1

1
1

Summa anläggningstillgångar

1

1

311
11 700
12 011

535
535

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

350 261
350 261

418 764
418 764

Summa omsättningstillgångar

362 272

419 299

SUMMA TILLGÅNGAR

362 273

419 300

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

304 327
-45 933
258 394

330 432
-26 106
304 326

Summa eget kapital

258 394

304 326

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

90 000
90 000

90 000
90 000

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

587
-4 708
18 000
13 879

650
4 297
20 027
24 974

362 273

419 300

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Underskrifter
Ort och datum
Bromma 2020-

Christian Reimers, Styrelseordförande

Ulric Andersson, Styrelseledamot

Ulla Ericson, Styrelseledamot

Björn Hasselgren, Styrelseledamot

Linda Lövgren, Styrelseledamot

Torbjörn Nilsson, Styrelseledamot

Tony Ruster, Styrelseledamot/ kassör

Tove Stenbeck, Styrelseledamot

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den

Åke Danielsson
Revisor

2020

Ulf Anstenius
Revisor

