
Välkommen
på eldfest

SÖNDAGEN DEN 27 JANUARI 16-18

”Judarnskogen kommer också i januari att lysas upp av
hundratals marschaller och det blir eldshow på ängen, 

marshmallowgrillning och värmande fika. Så ta med hela familjen
och njut av både ljus och mörker. Villaföreningen, ÅTF, genomför 

eldfesten tillsammans med Södra Ängby villaförening”

16.00
Samling vid valborgsängen (Ryssmurvägen/Rånövägen). 

Följ sedan med på en stämningsfull vandring längs en
upplyst stig av marschaller runt Judarnsjön.

16.30
Ett litet stopp på vägen, nere vid sjön, där de båda föreningarna

bjuder på grillning av marshmallows. Därefter fortsätter promenaden 
bort till ängarna mot Färjestadsvägen där det bjuds på ka�e & fika.

17.30
Börjar eldshowen med LUT och pågår cirka 30 minuter.

OBS! DET ÄR EN KUPERAD TERRÄNG SÅ TÄNK PÅ ATT VÄLJA SKOR
OCH KLÄDER EFTER TERRÄNG OCH VÄDER. BLIR DET KALLARE

ÄN -25 GRADER SÅ STÄLLER VI IN ELDFESTEN.



Hälsningar från ÅTF:s styrelse,
Gunnar, Niclas, Helena, Anna, 

Emil, Andrés och Linn

Eldfesten är den första i en rad av olika 
aktiviteter som ÅTF anordnar under året. 
Dessa aktiviteter och mycket annat såsom 
material till uthyrning i vårt förråd m.m. 
finansieras genom medlemsavgiften som 

uppgår till 175 kr per hushåll. 

Sista inbetalningsdag är den 15 februari. 
Se separat inbetalningsinformation.

Årsmöte kommer gå av stapeln den

6/3 KL. 19.30
på Tältgatan 8

(Hyresgästföreningens föreningslokal)
Vi vill göra er uppmärksamma på att fortsatta kallelser till 

årsmötet kommer läggas ut på vår hemsida och på Facebook.
Välkomna!

Eldfesten som anordnades i förra året tillsammans 
med Södra Ängbys Villaförening blev en stor

succé och därför kör vi ett år till!
Se inbjudan på baksidan av detta papper.

27/1 KL. 16-18

MEDLEMSAVGIFT

ELDFEST

ÅRSMÖTE 2019

Glöm inte att titta in i vår facebookgrupp. 
Det är en sluten grupp där vi kan dela med 

oss av information och skapa kontakt 
med andra härliga grannar. Ni kan söka 
på namnet Åkeshovs Trädgårdsförening 

(ÅTF) så hittar ni resten av oss.

FACEBOOK

ÅTF - BLADET FRÅN ÅKESHOVS TRÄDGÅRDSTADSFÖRENING
JANUARI 2019



MEDLEMSAVGIFT 2019 - ÅTF

Åkeshovs Trädgårdsstadsförening, ÅTF, bildades i samband med uppförandet av småhusen 
här i början av 1930-talet. Området har bytt namn till Nockebyhov, men föreningen

har kvar det ursprungliga namnet. Vi är Sveriges äldsta trädgårdsstadsförening. 
Mer information finns på föreningens hemsida www.åtf.se

Området består av 328 hushåll och nästan samtliga boende i området är medlemmar.

Föreningar har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och att ha roligt
 tillsammans.  Alla medlemmar har också tillgång till vårt materialförråd där man via vår 

hemsida kan hyra bland annat vält, partytält och ståbord för en billig summa. 
Under året så anordnar ÅTF en rad uppskattade tillställningar.

Medlemsavgiften betalas per hushåll via bankgiro eller swish. 
Skriv tydligt namn och gatuadress så vi ser vem betalningen kommer ifrån, tack! 

/Styrelsen

AVSÄNDARE

Namn och adress:

Till Bankgironr: 5558-9154

Medlemsavgift: 175 kr

Sista betalningsdatum: 15 februari 2019

MEDLEMSAVGIFT 2019

Valborg - Traditionsenligt Valborgsfirande på Ryssmursängen.

Parkfest  - Sommarfest i Ryssmursparken

Eldfest - Vandring, grillning och eldfest.

123 371 63 13

eller
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