
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.

Vill du också vara med och påverka vad som händer 
i området och se till att hålla fina traditioner i liv? Vi 
behöver nya styrelsemedlemmar så snacka ihop dig 
med grannen och kom med! Det blir kul! Kontakta 
någon av oss eller maila atfstyrelse@gmail.com så 
berättar vi mer.

Tyvärr måste vi återigen meddela er att 
årets efterlängtade sommarfest under 
rådande läge kommer att ställas in. Vi 

hoppas på stark återhämtning till nästa 
år istället. Ta hand om er och glad 

sommar!    

SOMMARFEST 2020

Vi i ÅTF styrelse har trots läget det senaste halvåret 
kopplat upp oss i stugorna och fört möten på distans 
för att hoppfullt fortsätta planera inköp och aktivite-

ter för året. Tyvärr har vi liksom de flesta andra 
föreningar fått käppar i hjulen allt eftersom men vi 

vill påminna er alla om att fortsätta betala den årliga 
medlemsavgiften till villaföreningen så att förening-
ens ekonomi inte behöver påverkas. Information om 

medlemsavgift hittar ni på följande sida.

Efter senaste mötet i maj beslutade vi oss för att 
investera i nya tält till materialförrådet samt att se 
över hemsidan för en mer lättnavigerad plattform. 
Vi välkomnar gärna förslag från er medlemmar på 

möjliga inköp.

Väl mött! /Styrelsen 

ÅTF INFORMERAR

Ordförande Andrés Uribe Harper, Ådalsvägen 25
Kassör Niclas Sjögren, Hemsövägen 8
Ledamot Helena Kernell, Ransätersvägen 6
Ledamot Gunnar Siréus, Grimstahamnsvägen 4
Ledamot Linn Svensson, Drottningsholmsvägen 530
Ledamot Anna Ryvallius, Hemsövägen 12
Ledamot Clara Axdorph, Grimstahamnsvägen 21
Ledamot Linda Holmqvist, Kvarnstugevägen 13 (nyval)

2020 ÅRS STYRELSE

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

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. Material-
förvaltare även detta år är Clara Axdorph på 
Grimstahamnsvägen 21.

MATERIALFÖRRÅD

FACEBOOK

GÅ MED I STYRELSEN!
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MEDLEMSAVGIFT 2020 - ÅTF

ÅTF - BLADET
JULI 2020

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:

E-postadress:

Från Plusgiro/bankgironr:

Sista betalningsdatum: 31 maj 2020

Betalningsmottagare ÅTF

Belopp: 175kr Till Bankgironr: 5558-9154

MEDLEMSAVGIFT 2020

Valborg - Traditionsenligt Valborgsfirande på Ryssmursängen.

Parkfest  - Sommarfest i Ryssmursparken

Eldfest - Vandring, grillning och eldfest.

123 371 63 13

eller


