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Verksamhetsberättelse 2016 
Västerleds Trädgårdsstadsförening 
 
Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) avger härmed  
följande berättelse över sin verksamhet för år 2016. 
 
Föreningen hade vid årets utgång ca 1400 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 nio ordinarie ledamöter.  
 
 
Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Därutöver har oli-
ka 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 markanvis-
ningar 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 opinions-
grupper driver, till exempel ”Bostadsrätter i Äppelviken och Smedslätten”, ”Av-
loppstunneln” och ”Västerledsstråket” (ett exploateringsförslag som glädjande 
nog röstades ner i Stadsbyggnadsnämnden). Vi har deltagit i Brommaliberalernas 
hearing om byggandet i Bromma och hållit ett seminarium om trädgårdsstaden för 
ledamöterna i Bromma stadsdelsnämnd.  
 
Föreningen har också informerat om stadsbyggnadskontorets samråd om Stock-
holms nya översiktsplan och den planerade avloppsledningen från Brommaplan 
till Ålstensskogen. 
 
Vidare informerar föreningens hemsida löpande om Västerortspolisens månads-
statistik och råd, liksom om Grannstöds brottsförebyggande verksamhet i vårt 
område. 
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Medlemsaktiviteter 
 
6 april. Genvägar till en vacker trädgård 
Trädgårdsmästaren Linda Schilén berättade hon hur man förenklar sitt trädgårds-
arbete genom att arbeta »smart« och med små medel både sparar pengar, tid och 
kraft. Växtval, marktäckning, designknep, vattning och mycket annat som förenk-
lar trädgårdsarbetet. Föreningen subventionerade kursavgiften. Ca 20 deltagare. 
 
13 april. Årsmöte 
Årsmötesförhandlingar och föredrag: Så jobbar polisen i Bromma. Polisinspek-
tör Hans Kempe berättar om polisens brottsförebyggande arbete. Samarbetet med 
Grannstöd och Grannsamverkan. Ca 30 deltagare. 
 
21maj. Promenad i Mälarparken 
Mälarparken sträcker sig från Alviks strand till Runda vägen och Äppelviksham-
nen. Parken har ett intressant växt och djurliv. En guidad tur ledd av Anders 
Tranberg, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningens Stockholmskrets. Ca 60 
deltagare (fullsatt!). 
 
3 juli. Tusen trädgårdar 
Årligt evenemang arrangerat av Trädgårdsriket. Flera trädgårdar i Västerort höll 
öppet hus under dagen. Föreningen distribuerade kartor, länkar och tips till sina 
medlemmar. 
 
5 oktober. Trädgårdsstaden 
Föredrag av Christian Reimers i samarbete med Alviks bibliotek. Ca 40 deltaga-
re 
 
10 oktober. Grannsamverkan 
Informationsmöte om Grannsamverkan i samarbete med Norra Ängby Trädgårds-
stadsförening. Ca 40 deltagare. 
 
9 november. Bygga för framtiden 
Öppet seminarium om framtidens byggande och boende i Bromma. I samarbete 
med Liberalerna i Bromma. Ca 60 deltagare. 
 
27 november, 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 stödjer Grannstöd (och den patrullerande 
Grannstödsbilen) med 9 000 kronor per år. Övriga villaföreningar i Bromma även 
bidrag. 
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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. 
 Tony Ruster har under året varit ledamot av styrelsen för Villaägarna ABC.  
  
 
Medlemsservice 
Hemsidans besöksstatistik är hög. Fem företag med anknytning till Västerled 
stödjer hemsidan ekonomisk genom så kallad bannerannonsering. Ansträngning-
arna 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 för-
varats hemma hos Lars-Olov Fredriksson, Västerled 213. 
 
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 
 
 
 
Bromma i april 2017 
 
 
 
Christian Reimers  Tony Ruster  
Ordförande   Kassör och vice ordförande 
 
 
 
Lena Malmberg  Jan Svanberg 
Sekreterare   Ledamot 
(Avliden 2017) 
 
 
Ulla Ericson   Tove Stenbeck 
Ledamot   Ledamot 
 
 
 
Ulric Andersson  Bengt Jödahl 
Ledamot   Ledamot 
 
 
 
Stig Domander  Madeliené Fougelberg  
Ledamot   Ledamot 
 


