
Verksamhetsberättelse 2013 
Västerleds Trädgårdsstadsförening 
 
Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) får härmed avge  
följande berättelse över sin verksamhet för år 2013. 
 
Föreningen hade vid årets utgång 1478 betalande medlemmar.  
 
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 sjuFr 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 utökat den digitala kartan över samtliga exploaterings-
projekt i Västerled med närområden. Kartan finns på VTF:s hemsida och uppdate-
ras vid behov, för närvarande ungefär två gånger per år.  
 
Föreningen har under året tilldelat etnologen Lena Bäckman Lägerdal ett stipen-
dium om 15 000 kronor som stöd till hennes kandidatuppsats Mer än en bostad – 
ett hem. Om värderingar och ideal speglade i broschyrer om småhusbygge i 
trädgårdsstaden 1927–1939. 
 
Medlemsaktiviteter 
11 april. Trädgårdsarkitekten Peter Englander berättade om sin nya bok, Första 
spadtaget, vid en medlemsväll i Äppelvikens bokhandel. 
 
22 april. Årsmöte.  
 
28 maj. Guidad promenad i Stora Mossens koloniområde tillsammans med träd-
gårdshistorikern Maria Flinck och ordföranden i Stora Mossens trädgårdsförening, 
Pierre Selim. 
 
7 september. Deltagande vid invigningen av Stadsmuseets utställning ”Träd-
gårdsstäderna i Stockholm 100 år”. 
 
24 september. Firande av Trädgårdsstaden 100 år i Bromma, framför allt i Äp-
pelviken och i anslutning till Alléparkens hållplats. Ur programmet: Öppna hus. 



Öppna trädgårdar. Öppna konstnärsateljéer. Vårda och bevara gamla hus. Måla 
om fönster. Försäljning av tidstypiska färgkulörer. Försäljning av växter. VTF 
abonnerade även en veteranvagn – linje 12 – som trafikerade sträckan Alvik–
Nockeby under dagen. 

28 september. Äppelpromenad i Stora Mossens koloniområde med pomologen 
Görel Kristina Näslund. 

27 november. Trygghetsvandring i Stora Mossen med Gunnar Hedman, Bromma 
stadsdelsförvaltning. 

1 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. Under året har även inköpts en ny 
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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