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INLEDNING

MATERIALFÖRRÅD

Nu har våren kommit vilket så klart
innebär att det snart är dags för vårt
årliga Valborgsfirande! Se inbjudan
på baksidan av detta blad.

Vi har ett materialförråd med diverse saker som
man som medlem i ÅTF får hyra för en billig peng.

ÅRSMÖTE

Årsmötet gick av stapeln den 6/3 på Tältgatan
8. Vi hade besök av 1 glad medlem på mötet.
Har ni förslag på hur vi kan få fler av er att
komma till årsmötet hör gärna av er till styrelsen med tips! Kanske ska vi kombinera årsmötet med föreläsning? Vem skulle ni vilja lyssna
på? Protokoll och verksamhetsberättelse
ligger uppe på hemsida www.åtf.se
Notera att framtida kallelser till årsmöte inte
kommer delas ut i brevlåda utan läggas ut på
vår hemsida och på Facebook.

Detta är mycket uppskattat och någonting vi är
glada för att kunna erbjuda. All bokning av
material från förrådet sker via vår hemsida,
www.åtf.se. På hemsidan finns all information
kring hyra, utlämning/återlämning, nycklar osv.
Materialförvaltare även detta år är Clara Axdorph
på Grimstahamnsvägen 21.

MEDLEMSAVGIFT

171 av 328

HUSHÅLL HAR BETALAT
MEDLEMSAVGIFTEN
Vårt valborgsfirande är bara en i
raden av olika aktiviteter som ÅTFs
styrelse anordnar under året.

FACEBOOK

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.

ÅTF

ÅTF-Bladet delas ut tre till fyra gånger per år
och innehåller info om föreningens aktiviteter,
medlemsavgifter, materialboden mm. Utöver detta
är vår ambition att i varje blad ska innehålla lite info
om vad som händer i vårt närområde.
Hemsidan www.åtf.se innehåller historiskt material,
bokningskalender för förrådet, äldre protokoll mm.
Den är uppdaterad och vi gör uppdateringar
lite då och då.

För att kunna fortsätta med dessa
trevligheter och även kunna erbjuda
uthyrning från materialförrådet,
göra investeringar i området mm så
tar vi varje år in en medlemsavgift
på 175 kr per hushåll.
Vi kan se att bara drygt hälften
av alla hushåll betalat in medlemsavgiften för 2019. Därför ber vi er
se över att detta blir gjort så att vi
kan fortsätta anordna roliga aktiviteter i vårt villaområde. Se separat
inbetalningsinformation och
observera sista inbetalningsdatum.
Tack från Styrelsen
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VALBORGSMÄSSOAFTON

RIS TILL BRASAN

Vi vill härmed hälsa alla i Åkeshovs
Trädgårdsstadsförening välkomna
till 2019 års Valborgsmässofirande
på Ryssmursängen!

Ris till brasan kan lämnas:

Söndag 28 april kl 10.00-12.00
Måndag 29 april kl 18.00-20.00

(om det fortfarande finns plats enligt maxmått nedan).

Vi ber Er att respektera brandförsvarets villkor för
Valborgsmässoeld och endast lägga ris/kvistar/grenar
på elden. Grenar få ha en maxdiameter på 5 cm.
Löv, stubbar, säckar, brädor och möbler får inte läggas
i brasan. Högen får vara max 3 m hög och dess
diameter får inte överstiga 8 m.

KL 19.30

Inleds firandet med att vi sjunger ut
den kalla årstiden tillsammans med
kören Tonfisskarna.

KL 20.00

Tänds elden.

UNDER KVÄLLEN...
Förra årets succe med
ÅTFs egna chokladlotteri
och bollkast utökas detta
år med en

MUMS-MUMSKATAPULT!!

Nockebyhovs IF finns på plats under kvällen och
förhöjer firandet ytterligare med försäljning av korv,
bullar, godis, läsk, kaffe och annat gott.

Som tidigare år kommer
vi sälja kuponger med
swish och dessa fungerar
som betalning till våra
olika aktiviteter.
OBS! Kontanter undanbedes.
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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.

Valborg - Traditionsenligt Valborgsfirande på Ryssmursängen.
Parkfest - Sommarfest i Ryssmursparken
Eldfest - Vandring, grillning och eldfest.

Medlemsavgiften betalas per hushåll med bifogad bankgirotalong eller via swish.
Skriv tydligt namn och gatuadress så vi ser vem betalningen kommer ifrån, tack!
/Styrelsen

123 371 63 13
eller
AVSÄNDARE

MEDLEMSAVGIFT 2018

Namn och adress:
E-postadress:
Från Plusgiro/bankgironr:

Betalningsmottagare

ÅTF

Belopp: 175kr

Till Bankgironr: 5558-9154

Sista betalningsdatum: 31 maj 2019

