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TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Din villaförening i Västerled

VÄSTERLEDS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

bildades 1967 och är partipolitiskt obunden.
Föreningen har som syfte att tillvarata
gemensamma intressen för dig som bor i
Alvik, Äppelviken, Stora Mossen, Smed-
slätten, Ålsten, Höglandet, Nockeby,
Nockebyhov och angränsande stadsdelar.

VTF:s iNTRESSEOMRÅDEN

SSääkkeerrhheett
grannsamverkan, närpolis …

TTrraaffiikk
hastighet, framkomlighet, 
renhållning …

EEnneerrggii
uppvärmning, energipriser …

SSkkaatttteerr//aavvggiifftteerr
fastighetsskatter, avgifter och 
tomträttsavgälder …

TTrrääddggåårrddssssttaaddeennss kkuullttuurrvväärrddeenn

- den offentliga miljön:
förnyelse, byggnader, gator, parker, 
grönområden …

- den privata miljön:
villorn, radhus, trädgårdar …

VÄSTERLEDS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING är din lokala
villaförening, en av landets cirka 300 lokalföreningar i
Villaägarnas Riksförbund. 
Vi arrangerar informationsmöten, studiebesök och skapar
rabatter för dig inom ditt närområde hos lokala handlare.
Men vi ägnar oss även åt mjukare frågor, som konst, 
kultur, trädgård och friluftsliv i våra trakter. VTF är
remissinstans för planer som berör vårt område. Vi bevakar
dina intressen för att påverka lokala politiker och myndig -
heter, genom skrivelser och besök.
VTF har under en lång följd av år engagerat sig i projektet

Samverkan mot brott (SAMBO). På vår hemsida rapporterar
vi Västerortspolisens råd och statistik. Vi stödjer Grannstöd
Brommas brottsförebyggande bilpatrullering i området och
arbetet med grannsamverkan står alltid på föreningens
dagordning.

FFyyrraa ggooddaa sskkääll aatttt bbllii mmeeddlleemm ii VVTTFF ((oocchh VViillllaaääggaarrnnaa))::
1. Du spar tid och pengar genom våra förmåner.

2. Du får någon som driver dina frågor.

3. Du får kostnadsfri rådgivning av Villaägarnas 
experter – om skatter, juridik och teknik.

4. Du får medlemstidningen Villaägaren, 
över 100 sidor, 5 nr/år.

Christian Reimers, 
ordförande, 08-26 08 95

Jan Svanberg, 
vice ordförande, 08-25 64 11

Solveig Sandell, 
sekreterare, 08-704 98 86

Ann Holmgren,
kassör, 08-25 20 11

Bengt Högberg, 08-80 30 79
Tove Stenbeck, 08-26 55 45
Tony Ruster, 08-26 44 14
Eva Jäderberg, 08-25 85 88
Torsten Löfgren, 08-26 72 56
Christina Bohman, 08-25 74 20
Lars Claesson, 08-26 69 86
Anders Westman, 08-25 77 33
Greger Nylén, 08-80 38 35

Anmäl dig så här:
Fyll i blanketten på

www.villaagarna.se
Då blir du automatiskt även

medlem i VTF.

Besök vår hemsida

www.vasterleds.se
e-post: info@vasterleds.se Tel: 08-26 94 44

Kolla kartan!
Tusentals nya bostäder

planeras i Västerled.

VTF:s specialkarta visar

omfattningen av vilka

projekt som Stockholms

kommun för närvarande

bereder. 
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