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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot i Västerleds Trädgårdsstadsförening intygar härmed dels att denna
 kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen
 fastställts på årsstämma 2016-        
 Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

 Bromma  2016-

 Christian Reimers
 Ordförande
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening, 802003-9072 får härmed avge årsredovisning för
 2015-01-01 - 2015-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Föreningen hade vid årets utgång ca 1400 betalande medlemmar. 

 VTF:s styrelse

 Styrelsen har under året bestått av ordförande och nio ordinarie ledamöter. 

 Styrelsens sammanträden

 Styrelsen har under året haft sju 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 förbättrat den digitala kartan över markanvisningar och pågående
 planärenden i Västerled med närområden. Kartan finns på VTF:s hemsida och uppdateras vid behov,
 för närvarande ungefär två gånger per år. 

 På föreningens hemsida har vi informerat om frågor som olika lokala opinionsgrupper driver, t ex
 Bostadsrätter i Äppelviken och Smedslätten, Avloppstunneln och Tunadalen (Författarvägen). Vi har
 också deltagit i stadsbyggnadskontorets möten om Vision Alvik och informerat om förnyelsen av
 Brommaplan.

 Vidare informerar föreningens hemsida om Västerortspolisens månadsstatistik i Bromma.

 Medlemsaktiviteter

 16 Mars. Rätt färg till rätt hus. 
 Temakväll om trädgårdsstadens färger och hustyper på  Måleributiken i Alvik .  Helena Hambraeus ,
 arkitekt och aktiv i Äppelvikens kultur- och miljögrupp, berättade om trädgårdsstadens färger, kulörer
 och hustyper. Helena har också gjort den pedagogiska skärmutställningen som visas permanent i
 butiken. Måleributikens personal och inbjudna yrkesmålare gav praktiska tips och råd om utvändig
 målning. Måleributiken bjöd på dryck och enklare förtäring. Ca 25 deltagare.

 29 april.   Årsmöte , Tunnlandsvägen 97. 
 Årsmötesförhandlingar och föredrag:  Så blir nya Brommaplan . Brommaplan är ett helt nytt
 utvecklingsområde i Stockholm. Här planeras för ca 850 nya bostäder, varav ca 750 ovanpå en ny
 galleria och cirka 100 i det närliggande kvarteret Linneduken 4. Förutom gallerian ingår även en ny
 bussterminal, kontor och infartsparkering i planerna.  Anne Schönberg,  projektchef för nya
 Brommaplan och  Gunnar Landing,  affärsutvecklare, båda från byggbolaget JM, berättade om planer
 och tidsperspektiv. Ca 35 deltagare. 

 27 maj.   Båtutflykt med Tärnan längs Brommas och Stockholms stränder. 
 Turen gick förbi Hornsbergs strand och den nya bebyggelsen, in i Karlbergskanalen. Resan fortsatte
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 förbi Minneberg och vidare mellan Stora och Lilla Essingen till farleden mot Mälarhöjden. Vi gick längs
 Pettersbergsvägen och bort till den kända krogen Lyran. Därefter gick färden åter mot Alvik, men
 denna gång mellan Stora Essingen och Bromma.  Gert Ekström  guidade kunnigt och underhållande.
 Förfriskningar och tilltugg serverades. Start och mål: kajen intill Sjöpaviljongen. Föreningen
 subventionerade utflykten. Deltagaravgiften var 100 kr/pers. Ca 60 deltagare (fullsatt!).

 26 september. Lökplantering i trädgård och kruka.
 En inspirerande och lärorik eftermiddag om plantering och skötsel av lökväxter. Under handledning fick
 vi plantera vårblommande lökar i flera lager i en kruka, som vi sedan tog med oss hem. Kursen
 inleddes med en inspirerande föreläsning och många handfasta råd om trädgårdens olika lökväxter
 och blomningstider. Kursledare:  Helena Rosenlöf , trädgårdsarkitekt & landskapsingenjör, AddGreen
 AB. Ett arrangemang i samarbete med  Karina Bergstrand , Trädgårdsrummet.   Ca 20 deltagare
 (fulltecknat).

 29 november, 1:a advent. 
 Deltagande vid Ålstensgatans julmarknad. 

 1 december. Brandskydd och brandsäkerhet.
 Föredrag om brandsäkerhet och metoder för att eliminera brandriskerna i hemmet.  Elisabeth Andrén ,
 brandinspektör vid Stockholms brandförsvar, informerade och gav värdefulla råd. Ca 10 deltagare.

 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 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 organisationer med
 representanter.  Villaägarna i ABC-regionen  och  Villaägarna i Stockholms stad.
 Vid årsmötet med Villaägarna ABC i november, valdes  Tony Ruster  in i ABC:s styrelse.
  
 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 800 e-postadresser.

 Föreningen har lämnat medlemmarna tips om hantverkare för villans och trädgårdens 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 gräsvält.

 Genom anslutning till Villaägarnas Riksförbund har medlemmarna även haft tillgång till olika
 förmånserbjudanden och rabatter, vilket framgått av tidningen Villaägaren, och på föreningens
 hemsida.
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Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat 8 543

Totalt 8 543

balanseras i ny räkning -8 543

Summa -8 543

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkning.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning 75 137 78 225
75 137 78 225

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -68 995 -68 921

Rörelseresultat 6 142 9 304

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 3 093 4 077
Räntekostnader och liknande kostnader -12 -

Resultat efter finansiella poster 9 223 13 381

Resultat före skatt 9 223 13 381

Skatt på årets resultat -680 -897

Årets resultat 8 543 12 484
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 1 1

1 1

Summa anläggningstillgångar 1 1

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 6 20

6 20

Kassa och bank 416 503 413 148

Summa omsättningstillgångar 416 509 413 168

SUMMA TILLGÅNGAR 416 510 413 169
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 303 719 291 235

303 719 291 235

Fritt eget kapital
Årets resultat 8 543 12 484

8 543 12 484

Summa eget kapital 312 262 303 719

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver 90 000 90 000

90 000 90 000

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 1 575 2 253
Övriga kortfristiga skulder -1 227 -403
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 900 17 600

14 248 19 450

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 416 510 413 169
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Underskrifter

 Bromma den                         2016

  

Christian Reimers, Ordförande Tony Ruster, Vice ordf och kassör

Ulric Andersson, Styrelseledamot Lena Malmberg, Sekreterare

Ulla Ericson, Styrelseledamot Bengt Jödahl, Styrelseledamot

Stig Domander, Styrelseledamot Madeliené Fougelberg, Styrelseledamot

Tove Stenbeck, Styrelseledamot Jan Svanberg, Styrelseledamot

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den                        2016

Åke Danielsson Lotta Nyblaeus
Revisor Revisor
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