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LISTUDDENS
K o LoN t r RäD Gå n os onnöor

1945

- 1975

FöNORD.
l,istudalens koloniträctgårdsförenlngl son år 1975 fJ:ar JO-åre
jubil6ru har här sannanstäIlt en llten hlstorik över föreningene

verksanhet. Yi ha! hä"mtat uppgifterna från styrelse-och åraroöteeprotokolf, från verkcs.nhetsberättelser och från våra änlu ve!ksanna pionjärer.
d.agens föriinderliga sanhälle är J0 år en le1atlvt 1ång titl för
en sa$,manslutning av detta s1ag. Yi. har tlock kolonlträclgårdar
inora Stoekholms konnun son i år fyLLer 70- SöderbrunD.
Yl kan se tl11baka på stora föräntlriagar son skett på vårt onråtle untler <Iessa år. 1941-44 började anläS8nlngsarbeten på
åkrarna soa lnköpts av Stockholns staal.
Yi. fick til1ståntt att uppföra relatlvt Etora och flna stugor
euligt dåtida förhål-Ianrlen. Sonliga kon körande på tlalIer ned
sina ganla stugor från avflyttningsorterna närnare statlen.
Yattenledaing var drpgen ti1l tontgr:insenr vägar var hjälpligt
anlagda och dränering utförd - om än prilaitivt. De flegta EtuSolna
försågs neal jäi'nspis ocb belysningen va! fotogea. f <iag har näetan
alla stugorna elektriskt tilL gåväl spisr YärEe sou belyanlng.
Många har vatten til1 etugan och även tel"efon. Toalettfrå5an
har cllskuterats på aenare år. ilnnu 1 d.ag är våra torrtoeletter
så väl underhåIlna och hygeniskt skötta att Btyrelser lnte angett
en kollektiv äntiring tilL nodernare toalettsysten ekonomlskt

f

Stuga från Listuddeu

försvalbar.
stugor har u.ntler årea byggts on och förbättrats. Utöver
d,e 26m2 son är föregkriven bar hog nånga pergolsn lnretts och

Många

flna uteplatser arrangerats.
Träd och buekar har växt upp och ger rikLiS:! neil frukt och bär.
Bl,onnior och grönsaker våxer bra

i den 1erLga Jord.en Bon genottr

koLonisteraas år1iga t111försel av tormoull och götlse1 bllvlt
både lucker och bördlg.
Yl rlktar en tacksa.nhetene tanke t111 våra plonJä.rer ocb upproanar våra nuvarand-e aedlenmar att helhjärtat stötlia vår förenlng
i d.ess strävan att föra arvet vldare.
Yi dnskar föreningen och dess nedlennar en lyckosa.n fra,ntitl.
Ligtuddeu Januari 1 975
Styrelsen

5
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Llstudtlene koloniträtigåriisförening biltlades 4-7 1944, Och anslöt

slg red.an från gtarten till Stockholns kolonlträtigårdsförening
inträdde 1 riksförbunttet på årsroöte den 24-1 1946.
Förenlngeas företa styrelee beetoal av!
Ordf. Sirger llndln
Seb. J.Å.G. FohLströE
KassöT Erlk Gustavsson

och

Statigar för Lietuddens koLonlträdgårdsförening upa antoga vld två
ordiDerie föreningssaronanträtlen den 4 juli ocb J0 juli 1944.
** I$2 etoil: Föreniagens ändamåI är att av sthlms Stads fastlghetsnä.oncl arrenclera vise del av egendornen Skarpnäck lnon Enekede församling (aunera Skarpnäck)och att efter uppclelnlug av det upplåtna
onrådet 1 lotter upplåta d.esga tilL sina nedLenroar för att av den
brukas son koLoniträtlgårdar-sarot att tiIl gaga för sida neallensar
och d.et allnärna upprätthå1la gotl ord.ning och g?annsåinja på ko1onltrådgårdsonrådet och 1 övrigt iakttaga och bevaka siaa neillennare
gemenEatnna intreseen rne<l avgeead.e på ko3.oniträdgård erörel sen.
** I $ I etoai: TiIl nedlen kan antas peraoB, soo ä! väIkäntt och
orclentlig och son lnnehar fast bostad i Sthln ned onnejai.

l,{i ds

omarl ekar

x* I $ { stort: len eom vunnlt lnträcle i föreningen är skykiig genast
er]ägga 1 st insats necl !:- ocb erhålLer därvitl föreDingsbok.
x* I $ 12 stod! stJrrel8en, slväI gon mealleEmar åIlgger att tiflse,
att gocl ordnlng råder inon onrådet eart att stad.ganrarrendeavtal och
övriga av föreningen fattade beslut lroga efterlevs.
xx I $ 2J etär bl a i övrlgt gäl1er t11.1 efterrättelge lagea on
ekononleka föreningar av tlen 22 Jt;lr.I 1911.
xx fnträdesavgiften I förenlagen sattes tlIL 5:- och anend.eavgiften
ti11 Sthln Stad. var 15 öre pr 12 och år. Åabud. hade Lnfotlratg från
brädgårder i ongivningen om kollektiv leverans av stugor enfigt en
standardritning son faetrrtällts. Bl a var bestiint att lnaan Etugorna
nålades nåste fålrgprov uppvisas oeh godkännas av fastlghetskontoret.
Många av Lietuaid.ens stugor kon traneporterade på trailer
från avflyttningskolonl.erna när:raane staden tiåi: husbebyggeleeu trängtie
bolt alen. Tid årenötet 1 946 beslöts att affär skulle öppnae på liotudden, ägaren flck kontrakt på tio 6r. plsaona, årsnöte hyl"lacles
borgaästare Lindhagene ninne ned. en tyet nlnut. Eans syster Anna var
en av plonjäreraa för kolonlträdgårdsrörel-sea i Sverige.

Vattenavgiften slnrlle betalas efter uppsatta rnåtare koLlektivt.

Ett grundbelopp på 1 5O0:-nåste först cleponeras.(Detta återbetaladee
d.ock 1972 tiLl föreningen.) De då1igt anlagda vägaraa och ornråd.et
i övrigt skuIle unclerhåltras av koloni.sterna.
Förening ned intenlnstyrelse blldades d'en 4-7 '1944.
Den första €rrendeperioden räloades ftän 21-1 1945 pä stora onråtlet
och från den 21-1 1947 pä lil1a onrådet och 25 år fraoåt.
*lt*
Son vl aLLa kåi:rner tiI1 har vl från den 22')1970 kontrakt på 2! år
arrend.eavglften är nu !6 öre t2 d"tt" för att täcka räntor och onkostnader för korornunens utlägg enLlgt nya sättet att tänka rprestationsbudget" kalIas det ned ett aytt ord'.

**r.
listudtlsfältet I börJan av 40-talet
Llstutttiefältet At :94, totaLt 112919 n2 ,
På tlette gärcie anlailes AE 1944, 226 \ot],et på ne1Ian JOO och 4OO n2
På Li1la gärd.et ovanför anLadeg 15 lotter. Dränerlng' dxagning av
vattenLed:elng och anIäggning av vägar hade utförts av Stockholns
stacte parkförval.tnlng. På eena.re år har styrelsen upptäckt att de
drä,neringskartor eoto ritats över onrådets reasbrurrnar och täckcliken
stä.nner då119t överens netl verkliga förhållandet. Detta är en av
anlednlngarna 1111 att rötterna från planterad.e buskar växt ner och
förorgakat etopp i d.ränerlng:arna.
Io tg+l anLatles !! lotter på syclöstra gärdet, onrådet har därefter
ofta av kolonlsterrra blivit kallat "öfre östernal-ra".
De eon blev lyck11ga ägare ti1I en kolonilott lceal stuga på lietudden var tlI1 etörsta del-en d.e kolonister son tid.lgare blivlt
uppsagda från onrådena 3Jörken och Skjutbanan i 3iörkhagen, från
Ya11a gärde och Skanskvarn i Årsta.
Stora delar av Valla gärde står fortfarand.e obebyggt och kunde
en11gt kolonisternas uppfattnlng ännu i dag fått använclae till"
kolonionråde och genom arrendelntäkter givit någon avkastaing tilI
koronunen och rekreation för nånga inte att förglönna.
nen bördiga jord. son tlär finns si(ulle vara 1änp1ig Bon planteringsland åtminstone tiLls konnunen bestähner sig för hur gärdet ekalJ.
användas.

t
lrrendeavgiften pr n- blev av staden faetstäIltl tiL1 1! öre

Gunnar Carlegon kolonist inon Listudd.ens kolonlträalgårdsonråde har fångat en räv på plåten. Det närkliga är att den
icke synes ha mineta respekt för nänniskor. Djurllvet påpekar

Carlsson, är för övrlgt rikt representerat inon ornrå<tet 1 forn av
ä]gar, råctjur och harar. Denna räv är född under en 1ad.a vicl sJön
!1aten.

***

Dansba^nebygget

ät

Tillbyggnad av föreningshuset

1947

På årsnötet 1947 beslöte bl a att bygga tlansbana.
Gungor och sanalLådor för barn ekuLle anskaffas. Bernhgrd Llndberg
valdes son vårt första onbutl ti1l förbundskongress, den Bkulle
hållas i Malaö. Onbutlet fick frl reEa och trakta,Eents netl 25:-pr
ilag.
Redan cletta år börJade skrlverierrra t111 bussbolaget fö! att
få hå1lpIatg 1 närheten.

För att stärka clen fysiska spåfuosten och som
frltlalssysselsättnlngar när etugan var färclig och iorden uPpotllad
sa^Dlade€ koLonisterara på ången där ldlottsplatsen r1u är belägen.
trlnåinet vgr det väI bol1Epel, varpa och friLdrott gon utövatlee.
Under efterfölJantle år har nånga frlvilllga
arbetstinnar netllagts
för att få fotbollsplan i anvåi:rtlbart gklck.
A" lgqg avslog årsnötet ett föroIag orn att
bild.a idrottsförening. Några år senare bil-darles alock Listud.dens

Ialrottsklubb. På åre&ötef 1916 beslöts dock att necllenskap i idrottsförenlngen skulte vara frivllligt.
Nu får lalrottsföreElngen 6O0:pr år i anslag av o6a.

Vårt föreningshus byggdes av frivilliga krafter år
1954. Redan 1!!B tyckte vl det var för litet för oss. Genon
dåvarande kassören Helge Fredrikseons förbindelser lyckades vi få
ett hus son passade ett sätta i vinkel not det garnJ-a föreningshuset.
händ.er.
Även det arbetet utfördes av frivllliga
Yårt föreningshus har nu åter blivit för litet. Und.ersöknlng
pågår för att utröna on vi kån bygga utan för stora kostnader.
LokaLen börjar ner och rner utnyttjas för medlennarnas egna fester.
Får vi större utrlrmrne kan vi anordna genenoalrula innefeste! när son
helst und"er året.
svårigheten att få
Föreningsa-rbetet kräver mycket fritid,
j.ntresserade
att delta är vä1 likad.ant i a1la föreningar.
medlemarna.
Vår förste ordf.Sirger Undin överlämnade kl-ubban till Axel
Karlsson ät 1949. Ny ordf. ät 1951 blev så Å B5ö"k"lios.
år 1954 övertog Karl Zetterberg ordförandeklubbaa. År 1958
i.nvaldes John Eriksson som ord.f. Vår nuvarande ordf.Sror SeLin
har fungerat til] bel-åtenhet sedan ät 1969.
och
Närnnas bör att 1948 höides arrendeavgiften med 1 öre pr m2
ä"-5a. 1955 var det åter dags att
och ned. ytterligare 2 öre pr
^2
höja arrendet med 1 öre och år-56 med 1 öre igen' då var vi uppe
i 20 pr 12. l"tt" år höjd.es nedlemmsavgiften för att sedan åter

Redan

(
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sii:rkas &r-57t nen år-58 nåete alen åindå höJas ti1l 10:- och 1951 tiII
20:- vllket eedan kunde hå1Iae oföränclrat tllJ.s nya 25-äts kontraktet

upprättatles 1!J0.
När tillstånil oro förlåingt avtal börJade ta fo::u tog stlrreLsen
år 196e upp frågan on elektrifierlng a,v llstudaleu. Frågefornulär
utsåindes ti1I netilennarna, för att få ett förnånligt avtal var tlet
nöctvänttlgt att nlnet 75y'o svatad.e Ja, på elektriflering. Redan vlcl
första rundfrågningen var antalet ja-svar 2O2 st.
Styrelsen beslöt tlå att göra förhandsförfrågningar t11"1 Stockholns
eLverk och t11l entreprenörerna.
Redan år 1969 elektrl.fierecles större ctelen av Listudden genon

l{estlns elbyrå i ÄlvsJö. I saaband därmett intlrogs även kabel för
telefonanglutning. Ett år senare elektrifieracles även våra genensanna toaletter.
Sophä-mtningen är en fråga sorn d.iskuterats på varje
årsroöte. net nåste konstateras att uedlerouarnae vlIJa och/eL1er
förnåga att b€nästra avfallsproblenen kunde vara bättre.
Föreningens avgifter för sophåi.ntnlng etiger för varje år. Visserligen ökar enballaget oro våra varor år1igen, rnea rnöjligheten att
stuva thop soporna nåete tilLvaratas. Gräs och g?önsaksavfall, skal]
konposteras på ep.a tonten. Möj3-lgheten att förbränna sopor på nåndagkräIlarna nedbrlngat sophåiatnlngskostnaderna. På begäran av renhållningsentreprenören nåste ny typ av soptuanor anskaffas, <Ietta

skedde1974.

***
BiLtrafiken på vägarna inon Listuddea har varlt förenå1 för
1lv1iga cliskussl.oner, årsnötet 1949 beslutade att bilparkering på
väg:artra inorn ororåd.et icke fick förekorona. På soenamötet år '1951
tllEkuteradeg livltgt att förbjuda cykelåkniug inon Kolonionrådet
nötet avslog dock notlonärernas fra,rastäI1ning.
Siltraflk på vägarna {16s kolonin har ej helt kunnat förbjutlas, på
Eenare

år har clock så nånga parkeringsplatser iordningsstäIlts att

ingen behöver parkera sin biL på vägarna lnon onråctet
På styrelsen ankoruer att se t111 att brand.kår och anbulans har frl
fraofart tilJ- santllga stugor. Fbån och ned 197O är parkeringsav-

giften 88.25,- beslutad..
**.t(

11

Vår diverseaffär son braun år 1971 }^at ej 6ått att få återtill al1ae vår sorg, och en bekvänllghet son försvann
1 och ned tiet. Svårast är tlet för nånga ältlre och utan bil.
Vl har lnte lyckats få någon affäreman lntresgeraal efterEon enabbköpsbutik uppförts i vår närhet.
Affärstonten har i etället onplanerate tllL parkerlngsplatg.
uppbyggct,

***

får håIlae inora kolonitr'rågan on vilka huetlJur solo frltt
onrådet har varit föremåI fö! livliga tllskussioner på årsnöten.
katt är ej förbjualet att ha, nen hänsyn tlll grannarna
tag. Djuren bör hå1Ias inon egen tontr elfe! a.nnarg Ledae
1 banti. Vid. årsmötet år-5J beslöts att kattor ej fick finnas inon
onrådet för att ett år aenare åter tilLåtas.
-- Eur var det lla.nlet sa-"Att vara eller lcke va!å det är fråganlJ

Hundoch

ska11

***H

Listudden firade 20-års jubl16un äy 1965 på festplatsen,

varje deltagare

had.e

1 förväg inbetalt J:-

År t97O firades för-

eningens 25-5vs jub116ur på gräsnattan vld föreningishuset.
Redan då visste vi att nytt kontrakt var ett faktun. Den 1! sept.
'1!/O und.erteclcrades det nya ZJ-äts kontraktet nellan Stockholne

Stad och cle sex söd.erföreningarrra. Anend.evl-llkorea var fölstås
2
förändrade 56 öre pr m- för all koloninark, nen d.et var slut på
ovisFheten on frantlclen för våra kolonler.
tr'ranclrap.ing av kraftled.ningen vid Tyresövägen slutfördes

b 1969. Styrelsen lyckacles awärja förslagen att dra ledningen
på olika sätt över vårt onråcle. Å, lglylq var det åter aktuellt
necl kraftledningsdragning. Efter 1ånga och nånga diskussioner fick
denna fråga ännu en gång lycklig Iöenlng.
Föreningen fick solo aLla vet 12,2OO;- att fördela rnellan rle närnaste
berörda stugortra för åverkan och oIägenhet i frantiden.
+**

1'
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vilande och tlllgångarna överl":ionades 1111 koL onitråd gårctsf öroningen
et 1969, önskvärt vore att någon forrn av d.a,n - supportkl.ubb liarncle
åter uppstå.

***
)
)

Sarnarbetet och ungänget neci grannfiireningarna har alltltt
varit det bästa. De sex söd.erföreningarna ti1lsa^romans omkr.1{00
ned.l"eomar son ligger nära varandra, Skarpnäck, Slrubba, Orben,
Od.laren, Eken och listudd.en har årllgen sina 6-klubbsnöten, d.åi:c
frågor av gentensa& art diskuteras, ex.tid.punkt för höstfester
avloppsdiket och representatlon I Skarpnäcks kulturkonraltt6.

*****
Listuddens koloniträdgårcisförening har i många år varit
vä1 representerad i Stockholnskretsen och i Koloniträdgård.sförbund.et
AI1a är vi vä1 ense on att vår samlade genensa.nna styrka genon
med.lenskap i kretg och rlksförbund har varit oss til1 stor hJäIp
i vår strävan att bevara och utöka d.enna forrn av fritldssyEEelsättning son friluftsLivet och arbetet 1 våra kolonlträdgårdar

Gökotta på dansbanan i början av !0-tal-et

Det personliga, ungänget och samarbetet mel1an raedleromarna
har aI1tid varlt av värde. Som ett led. i strävan att bjud.a förströelser och lära känna varandra har varje år anordnats saomankoroster,
midsooma! och höstfester, gökottor, bingospel och id.rottstävlingar
av olika s1ag.
Tdrottsföreningen har verksarlt bidraglt vid nidsonmarfesterna

erbjuder.

liplorn och förtjänsttecken har uttlelats tll1 netlleslElar

och

att anordna fotbolls-handbolls-och varpatäv1ingar. Friidrottstävlingarrtennis, bad.rninton och Listuddsloppet har uniler åren sa.xo1at
rnånga d.eltagare, såväl rmga son gamla. Und.er första åren anordnades
även sintåvlingar för Listuddsborna i Flatenbad.et.
Motionsgyronastik för a1la å1drar och kategorier har åter tagits upp
på prograomet Ma.rianne Jonsson har varit oratyckt ledare.
De år1iga festerna arrangerades under fLera år av styrelsen tillsannans raed. ld.rottsklubben och den då livaktiga d.e^nklubben. Sedan
ät 1968 har festerna arrangerats av styrelsen tj"lIsa^nmans med de
ned.lenmar som har den slutsiffra i l-ottnumret eon året har -(år
1975 de soro har slutsiffran !).
listuddens daoklubb bild.ades b 19)6 ochvar under flera år rnycket
livaktig, den skänkte bl a en d.el inventarier ti11 vårt föreningspennj.ngsunmor . Damklubben förklaracles
hus och vld flera tillfäflen

son

und-er åren förtjänstfulLt deltaAit i förenlngsarbetet. Styrelsen
är dock ned.veten oo att nånga nedlennar utfört ett förtJänstfullt
arbete och ändå ej blivit thågkornna. Styrelsen är tackga,n för uppgift på sådana rnedlernnat son bord.e uppvaktas fra.ndeleE.

genon

***

)
)

Iilycket återstår ännu för att göra vårt kära Llstuaid.en så
trlvgant son vi vill- ha det. Styrelsen hoppas på att vi a1la ned
genensarula krafter ska1l arbeta vLdare.
Det är för oss kolonister g]-ädjancle att konstatera att nyndlgheterna
börjar uppfatta clen stora betydelse son vår verksåe.het har för oes
jäktade storstadsnälniskor och för ä1dre personers nenlngsfulla
sysseLsättning, för penslonätet Lika med hela sonnaren.
Det är tillfredsstäLlande att konstatera att ilen ogäkelhetskänsla
son vi haft, att få stanna kvar, inte långre finns. Våra förJ.ängda
kontraktetider ned säkrare upplåtelsevilIkor, och för en del kolonier tilI och netl lnlemmande i stad.spJ"anen, har ökat trygghetskänslen

{1j
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och lusten att "bygga vid.anetr.
Vi hoppas på frantidea och fortsätter ued till-försikt
jubi16ur.

JI'3IT,EI'fSDIKII
loot nästa

J(**

l{ltt uppe I feeteaa yra
1åt oss skäaka en ta,uke åt ilea,
BoE börjeale Bttrla

ll E tuclden nlttonhuntlrafyrtlof ea.
Ått förut förevaret här yaktat ber
vl8ar flera gJutna nonuoent
det var uDaler oflEdens alar
soo består ev trlst celent.
*
Krlget tiet kalta föIjile 1 epårea
nen freciligare känpar röJtte 1 sneren
Enart v&r det hela helt annorlunda
roedt

nan börJade Ltstuatalen grunda.

På väg

TII,

I

SIST:ETT

HJÄRTTIGT

tiLl

nid.sonrnardansen

TACK.

Til-1 Stockholns kom.oun och fastighetskontorets tjänstenii.n för gott
samarbete son vi hoppas skaIl" bLi lika bra i. fortsättningen.
T111 Krets och förbund för god,a kontakter och ett värdefullt
arbete ti1l gae:r för vår röre1se.
Till- Yåra gaala styreJ,sefunktionärer I föreningen, d.anklubben och
idrottsföreningen, för deras plonjärarbete.
Till Yåra fr.rnktlonärer, våra gymnastik-och idrottsledare för ett
uppoffra,nde arbete för att sanla ocb mderhå1La våra nerllemmar inon Listud.den.
TiI1 Strxel-ser och funktlonärer inour 6-gruppen för ett gott
sa.marbete och grannsä.mja.

Til1

Saatliga nedlennar inon Listuuden för kåinpatag och slit under
d.e gångna iO åren uta.n några Btrldigheter och med förs'cåeLse
för styrelsernas fel och brister.

Er del togo netl elg de Etugor clon förut haft
och 1n 1 nilJön flngo glitla
Bpalade eJ på tirf ell.er kraft
nä! ale ned Jordea börJacle strltta.
*
Lyckatlee bra gJord.e äveu de
soro byggcle från gruatten
för clen har nu konralt
clen härIlga stuntlea
när ile kunna se tlllbaka, och tåinka gon så
det år bra Iyckllgt att vl Jobbade på.
tr'6r tlstuclden står slg 1 alla väd.e!,
något son oas alla I hJärtat gläder
vl huna för clen eon tog intlatlvet
och gett oas ea chang tlll atet bär11ga llvdt.
*
Så nära staden netl d.ese Jäkt och gaeer
behöve det sådana här oaser.
Nära ti11 Flaten och härJ.lg tenäng
för clen son på viatern v111 ta slg €n svång
på skicior, för att t111 sonnare! vara 1 trt!
nu Eluta! Jag versea har eJ flerE rLn.

{
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Nl*tonhuniirasJuttlofeu vi nu har aått

det har stund.at heJ.t autlra tlder,
en 6tor föriindrlng eJ.1t genongått
vl kan när det nct våren liiler
trycka på hnappen för värae och ).Jus
att veta d.et stärker humöret
nät vl ekola ut til1 våra sraå hue
och tänk - på sonnaren rinner eJ snöret.
*
Det kon dock en dag ett otrevligt larn
från vattenfa).1, sorc sade vi nåste fran
i utkanten av Er koloni
Den se, det tyckte lnte vl.
Efter roycket prat, bårle hlt och tilt
blev d.et bara en llten blt
som tlrabbades av stolpar och stag
och så är vi frarone viil ännu en 1yckIlg dag
vattenfall insåg ti11 slut
att stugor är dyra att flytta
Al-1 oro och bråk var ttIl lngen nytta,
*
Nu Llstud.den flrar sina trettlo fu
vi hoppas att lugnet och frld.en består.
Men säg en id.y11, son varar best:indigt
det hela är ju egentlig€n elåintllgt.
Nu är det tltket t111 Flaten son spökar
baclllerna i Flatenbatiet ökar och ökar.
JC

har en vä1d.ig nakt
och de har I sitt utIåtanden sagt
att vi är en fara för hela !'laten
när vl tvättar och tllskar efter naten.
Snä1la aLla kolonlster, tlink så nycket vi nister
om don rikti.gt hårt sLår ti1l
Eälsovårdsnii.rnden

tlet är vä1 ej vacl vi vil1.
Tänk clärför efter och slå inte ut
något son ha.mar 1 tilket tiLl elut.

('

(
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Det här är ett allvarligt hot'
vi har eJ Eycket att Bätta eEot.
Kan

b1l väldtat kostsant för vår föreaing,

on de ekulle kräva ea annan reoing.
Yår förening det är ju vLr DU och JÅG
goro har så nången härlig LletuatdsDAG

närför tar vl oss i kragen
så de eJ kan nå oss Eeal häIsovårdslagen.
*
Å1lt iietta har eJ utarx arbetE Ekett
utan neal d.lspyte! och nöten
båd oånga och 1ångar rnecl etadens Et5rresnä.n,
son helst hatte sett , cle kunnat kolonlerna fånga.
Men våra Etyrelser har cle eJ lyckats rubba
vankea Skarpaäck Listuddleat 0rheu,
Odlarea, Ekaa eller Skrubba.

*
DE gex

har klarat al.Ia svåra tvlster
och skall ha tack fråa oss koloulstert

för att vi får konna ut 1 naturen
til1 blo@o!, fåg1ar ocb al€ vlltla tlJurea.
SLutar gå netl att lnn6rl1gt önske
att kolonlernå 1 rånga år skall få grönska
om Yolsen halta,r nl tåinka bör
ilea eon ekrlv{.t detta är bera anatör.
**lf

C

1B

MEnTEMS Fö nrEcKN
1

Åhlgren AIice

lro,

185

Ah]!:sist

177

Andersson

41-got

174

ladersson

Andreas

t1
e9

M

1Jz

Åntlersson Tora
åndreasson Erik

110

Åncir6n

285

Ånund

Göte

Sven

Sengtsson

105

by

3ergIund Sven

3e

BergmaD Hildur

140

Bergströn John
Björk ElLen
Björk Johan
Björk StiA
3jörban KarL
81lxt Årthur
Boberg lt'la
Solander Yeraer
Bosin Gunvor

502
111

174
264

Carlsson

Jansson Eild.a
Jangson Vera

tzö
t)l

Jarttdds Tage
Jerkeryd. IGrut

17

JohansEon Anale

119

Johansson Blrgltta

fi'
Ei

290

Sven

115

lz7 9

l+t

l;i:,,

lt,Urban

t::

t,,

lt,

)

lahlberg 3örje
IelJ.enby Sture
Eriks6on EoIger
EdhoLn Eric
Ejderskog Erik
Eklund Svald
Engströa fngrid
Engströn Marita
Enströn Wilheln
Erlcsson Axel
Ericgson EdvLn
Eriksson Elln
Eriksson Ernst
Eriksson Gunaar
Eriksson Gustav E
Eriksson John

165

Gans Karl

278

ot

Gard Elionora
Gillvand.er nva
Gran K
Granberg: Elis

106

Gunnansson Karin

70
27

124

)t

Dahlg?en Olov

I

lnz

14e

carlsson Åte
Castereall illf
Collberg Alf
Croneströn Kurt
Cuoning Nils
nanielsson May-Britt
nahl Erik

Sven

Berg Svea
Berggren Ånna
Berggren Nl1g
Serglind U11a

34

Iii,

It

åsk Ingeborg
90
21' .Axelsson fvar
Sassetti fppalolito
45

249

215

CarlBaolr Ingrid

71

276

Fredholn Gunnar
Fredriksson Linda
Frisk Olov
Gahlin lvlal te

Åndersson Boo
Åndersson Gunborg

And.ersson Sven-Erik

I lrb

66

108

Eune

And.ersson Årvld

197

178

tr'ernströn Knut
Forsberg Änna
Forsgren Linnea

129

109

1e6

Ferdinand.sson Fride

2e7

Carlsson Edgar
Carlsson Änders

Ändersson Eenry
Åndersson fngeborg
Åndersson Karin

248

Tage

266

220

1o

51

JÄs_Z:

Bråinnströn Roland

Ahd.ersson Gunnar

't

Braad.

Broberg

B

t^

21

rNc

100

Gustavsson Sirger
Gustavsgon Sten
Gustavsson Astrid

Grafströn Kerstin
2'l
Eaglund Åtce
17t Hagström Rita
q)
Hallberg Rosa
OZ
EalLnan Hjalnar
280

277

156
164
107

Jansson Blrger
Jansson Folke
Jansson Gunnat
Jansson Siv-Britt

96D

Johansson

Gösta

247

Johansson

200

Johangson

Eelga
IIelge

44

JohaasEon

I{ar1

126

JohanEson

Karl

246

Johaasson

Erik

117

Johangson

Solvelg

119

Johansson

154

Johaneeon

Sven 0
Tore

51

Jonsgon

Elvor

15t Johnsson

Erik
Es ter

)o

Hansson Nl1s
Hansen Max

20

202

Jonsson

Eellströq Inez

Frltz

224

127

Jonggon

12

Eedberg Margareta

Greta

208

Jonsson

)q

Hellstrand. Ivan
EelIströn WiLheln
Holnblad ldargit
EoLo Dagny
Eolnberg Signe

Johan

268

Jonsson

Karl

72

1e4
16

to

t6
196

Hägg Gunnar

BB

Eäggströn Eenrik

Erlksson Frid.a

II

19

Eögberg H.M.

Falk Elsa
Falk Peter

7

FagerlUnd EjöraIig

26

Isaksson

ELsa

Jansson Bengt
Jansson Sengt Olof

JonEgon

25a

JonsEon

Linn6a

18

Jonsgon

Sven

96I
1ro

Jutholn

Arne

Joneson

tlan6a

Xarlsgon

AreI

'UU

218

KåJlsEoE

ELLen

68

Ernst

3
G

't5

Carls gon
Carlseon

269

CerLgeon

Selna

179

Karlseon

Margareta

Gunnar

(

(

20

97
118
272

242

,2
114
67

298
128
261

21

Ksrlgson Sven 3erttl
Karleeon Tore
Karsät€r Ragnar
Kaselll 01ov
Elanpe BvErt

,7

Lindgren Guetav
llnd.gren Harald
tlntlgren Nils
llniiqvlst Årtur

152

27'
281
77

145
212
61

182
82

Magnusson Änlta

169

Malnbor6

't75

Mann KarL

104
74

Mellströn Eolger
Mikaalseon Tage

101

Mossber8 NlLs

47

211

L1nd.6n Oekar

Lindqvist 3ert11
Lindkvist 3o11a
lindqvlst Ruth
lindkvist Karl
Lindkvlst Sonja
llntlqvlst Svea
Lithander Bengt

Luntlberg lleria
l,undgren Årne
Lundgren Slgurtt

I,unrpn rnn3,-!{gs,
Lunttln .l,etricl
Lundin Gerthy
Lunclqvist Ylctoria
Löfnan Stlg 3ert11
Löfstedt EaraLd.

201

Krossllng Sven
Kubo Ellala
Kidby lVl1s Erj.k

216

146

244

26

laadgren Gunnar
188
Landin Ture
'trc Largson Sengt
Latsson Erlk
16
It
Larsgon Gerci
147
Larsson Martin
212
larsson Miirta
lelby Gösta
501
121
Llndberg Årne
96c lLntlgren 3o Ålvar
111
l,lnclberg Sernbard.
81
Ilnclberg Karln
219
Llndberg Maria
llnd.blom Nlls
58

76

67

2'

Krafunan Egon
Kroon fune

64

11

(

91

Ed.Yerd

14'
221
187
1

Nlitin Llittia
Nilsson Ärtbur
149 Nllsson Earalti
2t2 NlleEon Eeluer
199 Nilsson Nalna
171 l{11sson fage
c4
Norbeck Rune
bt
Norbäck Wallentln
?to Noril Gunnar
284 l{ordgten EeLena
9' Nord.in Å1got
10r Sordin Sören
282 Norllng Astrid.
Nyr6n oscar
84

288
227

14
aö

Po

0lofsson Göte
0lofseon Lare
0lofeson 011e
0lovseon Karl
01seon ElEE
Olseon John R.
01eson Karln

SJöberg Karl

162

SJöströn ftrre
Skogqvlst 3r1mo1f

7e

SköJ.dqvlat

29'
26'

Karlsson-Starring Lelf
Stenberg Eenry
Stenströn nuue
Strantl Årthur
Strängberg Göran
Strön Per
Strönbeck Anna-Britta
Strönqvlst Axel
Sundstrand lvan

21,
102

Pergson KarL

260

24

7'

Persson Kerstin
Persson Nlle

16'

Persson 01of

256

271

Pereson Werner
Peterson Ebba

t9

180
291

194

96

214

0tttns Theres
0ttosson Anna-LiEå

214
79

Paln Dagry
PaIn l{artcy
Palngren John
Perseon BörJe
Perseon Ha^ns

4e

211

190

01Eson l(arin
Onno Bernhartt

215
192
?o9
)4'7
19e

46

9

118

41

'lt

114
117

at

Pettersson Eivor
Pettersson Ester
Pettersson Herbert
Pettersson K. E.
Pettergson Karl
Pettersson Sonja
Pettersgon Yiktoria

I

98

11'
'l

t7

RingströE NiLs
Rudenvald Gunnar

Sä11 Manfred

zoz

Klevbo-Söderberg Ingrid

245

Söd"erboro Miirta

204

Svensson Tage
Svensson Harry

e7

22'

258

Rydströn Elsa

Svanteesoa Åntlers
Svensson Brltta
Svensgon 0svalal
Sveasson Ragnar

299

77

156

Sven

SöclerLund Märta
Sönnerfore Margareta

Tbörnluncl

Ingeroar

94

Trankärr Märta
Trädgårci Margareta

240

Untlln Birger

42

Wahlströn Miirta
Wa1lefe1t Rvert
WalLgren Ingeborg

6

274

Sandell Margit

296

Sabel MaJa
Sahlströn Göte
Sal1erud. Nils

297

Sarnuelsson Einar

111

12'
112

Sanuelsson Hjalnar
Sanuelsgon Stig

141

Wahnströn l(rlstina
Westerpen John

2t6

Sa,ndberg Gustav

267

Westnan

115

Schör1ing Alvar

270

40

Selin Sror

21e

Vidigeso! Karl
Widigsson l,eif

245
22

158

A

18)

Ånna

(

{

,,
144
1J

158
atrn

160
226
181

i'lihlborg Astrid.
Wikströn Brynolf
Wilen Valborg
Wittlock Sonja
WocseI Leontine
Winblad. Änna

Zetterberg Ester
Zättervall }{ary
Zetterströn Kerstin

286

Ågren PauIa
Åufuna Eelner
Åhlund FoLke

219

Åstrand. l1ärta

254
49

2eg

Örn Olof
Österberg
Östh Gun

19J

Östmo Rolf

4

22J

(

a7

Sven

Vårarbete i trädgården

