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Förvaltningsberättelse 2020

Styrelsen för Västerleds Trädgårdsstadsförening (VTF) avger härmed
följande berättelse över sin verksamhet för år 2020.
Föreningen hade vid årets utgång ca 1 200 betalande medlemmar.
VTF:s ekonomiska ställning framgår av årsredovisningens resultat- och balansräkning.
Revisorernas berättelse finns tillgänglig på årsmötet.
Ett år med särskilda verksamhetsförutsättningar
Den pågående pandemin har påverkat verksamheten påtagligt för Västerleds Trädgårdsstadsförening.
1 princip samtlig programverksamhet har dragits ner eller ställts in sedan mitten av mars 2020.
Årsmötet, som normalt hålls i april, kunde till följd av pandemin inte genomföras som planerat.
Styrelsen beslutade dock vid ett styrelsesammanträde den 28 maj 2020 att, i avvaktan på att ett
ordinarie årsmöte skulle kunna hållas, tillsätta en interimistisk styrelse.
Ett ordinarie årsmöte arrangerades den 7 oktober 2020, då den interimistiska styrelsen slutligt utsågs. 1
samband med detta årsmöte avtackades föreningens mångårige ordförande Christian Reimers för sitt
helhjärtade och värdefulla arbete för föreningen. Christian kvarstår 1 styrelsen, vilket styrelsens övriga
ledamöter är mycket tacksamma för.
Under året har föreningens sekreterare, Henrik von Grothusen, avlidit, liksom även föreningens
tidigare ordförande, Jan Sjögren. Minnesord över båda har publicerats på föreningens hemsida.
VTF:s styrelse
Till styrelse valdes vid det interimistiska valet i maj 2020, senare konfirmerat av årsmötet den 7
oktober 2020, en ordförande och nio ordinarie ledamöter enligt nedan.
Ordförande Björn Hasseigren nyval, ett år
Ordinarie ledamöter, med två års mandatperiod, fram till årsmöte 2022:
Ledamot Tove Stenbeck omval, två år
Ledamot Torbjörn Nilsson omval, två år
Ledamot Christian Reimers omval, två år
Ledamot Gunilla Lonaeus Källner nyval, två år
Ledamot Johan Hilding nyval, två år
Följande ledamöter valda 2019 kvarstår fram till årsmöte 2021:
Ledamot Tony Ruster fullföljer
Ledamot Ulla Encson fullföljer
Ledamot Ulric Andersson fullföljer
Ledamot Linda Lövgren fullföljer
Vid styrelsens interimistiska konstituerande sammanträde den 28 maj 2020 utsåg styrelsen:
Torbjörn Nilsson till vice ordförande,
Tony Ruster till kassör,
Johan Hilding till sekreterare.
Dessa val bekräftades vid den ordinarie styrelsens konstituerande sammanträde den 7 oktober 2020.
Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under 2020 haft sex protokollförda sammanträden. Därutöver har olika arbetsgrupper
haft sammanträden för föreningens löpande verksamhet.
Särskilda verksamheter
Föreningen har under året fullföljt arbetet med att skriva ett FövaItningsprogram för trädgårdsstaden.
Byggnadsantikvarie Vicki Wenander anlitades och Länsstyrelsen godkände föreningens ansökan om
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ett ekonomiskt bidrag för detta. Hela projektet budgeterades till 90 000 kr. Arbetet inleddes under 2019
och sluffördes i november 2020 med leverans av ett manus från Vicki Wenander. Samma månad
utbetalades så Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag om 45 000 kr till föreningen för det utförda arbetet.
Det återstår under 2021 att bildsätta manuset och göra det tillgängligt på föreningens webbplats.
Exploaterings- och ombyggnadsaktiviteten är fortsatt omfattande i föreningens verksamhetsområde.
Det nya förvaltningsprogrammet blir ett viktigt stöd i det kommande arbetet med att följa de projekt
som aktualiseras.
Skrivelser har levererats till stadens olika förvaltningar och nämnder i ärenden om förtätningsprojekt,
trafikfrågor med mera.
Synpunkter har framförts vid Bromma stadsdelsnämnds öppna möten frågor som berört föreningens
intressen.
Föreningen har under året löpande underhållit vår digitala karta över markanvisningar och pågående
planärenden 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.
Skrivelser och opinionsbildning
VTF har under året deltagit i debatten om avloppstunneln från Bromma till Henriksdal. 1 en skrivelse till
lokalpolitikerna har föreningen fått gehör för kravet att Bromma stadsdelsnämnd från och med 2021
ska finansiera den så kallade grannstödsbilen.
Medlemsaktiviteter
1januari genomförde föreningen en fllmvisning på Höglandsbio. Regissören Anders Wahlgren
presenterade själv sin film Trädgårdsstaden från 1978 inför en fullsatt biografsalong, ca 150
personer.
Två av de verksamheter där föreningen vanligen medverkar, Tolvanloppet och Ålstensgatans
julmarknad, var år 2020 inställda på grund av pandemin. Vi hoppas att dessa aktiviteter kan
återkomma i någon form under 2021.
GrannsamverkanlGrannstöd
Föreningen har under året, liksom tidigare år, nära följt arbetet med Grannsamverkan, SAMS, 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
VIF har under året varit ansluten till Villaägarnas Riksförbund samt följande organisationer med
representanter. Villaägarna i ABC-regionen och Villaägarna i Stockholms stad. Villaägarna har under
2020 beslutat om och genomfört en avveckling av ABC-regionen, som en del av ett
besparingsprogram.
Medlemsservice
Hemsidans besöksstatistik är god. Tyvärr har vi dock förlorat några annonsörer. Fyra företag med
anknytning till Västerled stödjer hemsidan ekonomiskt genom så kallad bannerannonsering. Under
hösten 2020 har arbetet med att förnya kontakterna med annonsörer och söka nya annonsörer
återupptagits.
Ansträngningarna 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 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.
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Belopp i kr

Flerårsöversikt
Neftoomsäffning
Resultat efter finansiella poster

2020
57 229
-43 1 19

2019
66 720
-45 658

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
258 394
-43 304
215 090
215 090

_____

_____

_____

_____

__

Västerleds Trädgårdsstadsförening

4(7)

802003-9072

Resultaträkning
Belopp 1kr

Not

2020-07-072020-72-37
2020

2019-01-072019-72-37
2019

51 639
5 591
57 230

66 720
66 720

-101 233
-101 233

-113 626
-113 626

-44 003

-46 906

884
884

1 248
1 248

Resultat efter finansiella poster

-43 119

-45 658

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-43 119

45658

-184

-275

-43 303

-45 933

-

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
Summa finansiella poster

Skatter
Skatt på årets resultat
Ärets resultat

-
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Balans räkning
Belopp 1 kr

Not

2020-72-31

2079-12-37

Materiella anläggningstillgängar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

1
1

1

1

Summa anläggningstillgångar

1

1

276
276

311
11700
12011

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

321 113
321 113

350261
350261

Summa omsättningstillgångar

321 389

362 272

SUMMA TILLGÅNGAR

321 390

362 273

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

-
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Ba Iansrä kn ing
Belopp 1kr

Not

2020-72-37

2079-72-37

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

258 394
-43 303
215 091

304 327
-45 933
258 394

Summa eget kapital

215 091

258 394

Obeskattade reserver
Övriga obeskaftade reserver
Summa obeskattade reserver

90 000
90 000

90 000
90 000

Kortfristiga skulder
Skaffeskulder
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

460
-2 160
17999
16299

587
-4 708
18000
13879

321 390

362273

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Underskrifter
Bromma 2O21%t2

Johan Hilding, Sekreterare

Ulric Andersson, Styrelseledamot

‘k;t

Giila Lonaeus Kä

er, Styrelseledamot

Christian Reimers, Styrelseledamot

MinNår revisionsberättelse har lämnats den
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Ulla Ericson, Styrelseledamot
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Linda Lövgren, Styrelseledamot

Tove Stenbeck, Styrelseledamot
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Revisor
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