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FRCTOKOILS * CCIi MIN}fESÅNTECKNIIIG;IR 1?45 - 1?8j

Lis tildd"ens kc ioni tråd.gårdsf örerr.ing, ekononi sk f örening
LIFA, briåates ,{ juii 1944 sch a;-rsl-öt sig sauna år till-
S to ckha lms ko loni träCgårdsfö::ening.

På årsnöte den 2{ nars -zf6 besiöts ora inträde i- riks-
förbundet Sveriges Koloniträdgårdsförbund.

Föreningen onfattad,e dä 242 stugor.
Den första styrelsen var : ordf. Birger Und.in lott 240

sekr. J. Fohlström lott 108
kassör E. Gustavsson 21t

B.Undin bor fortfarande kvar och brukar sin Iott med
hjäIp av d.oftern. *
I s'i;ad.garna paragraf 2 stod.: "tr'öreningens änd.amåI är
att av Sth}n Stads fastighetsnännd. arrendera viss d,el
av egend-omen Skarpnäck inon Enskede försanling
( numera Skarpnäck ) och att efter uppdelning av d.et
upplåtna onrådet i Iotter, upplåta d.essa ti1l sina
nedLernrnar för att av dem brukas som koloniträdgård.ar.
Samt att till gaga för sina nedlemraar och det allnänna
upprättahålla god. ord.ning och grannsänja på koloniträd-
gårdsområd.et och i övrigt iaktta och bevaka si-na ned.-
lernmars gemensamna intressen ned avseend.e på koloni-
träd.gård.slörelsen. r' 

{t

I paragraf J stod.:"TiIl med.l"en kan antas person, son'-är
välkänil och ordentlig och som innehar fast bostad. i
Stockholm ned omnejd.. *
Av paraglaf 4 framgick att: " Den som vunnit inträd.e
i föreningen är skyld.ig att genast erlägga 1 st insats
raed. I kr. och erhåller d.ärvid föreningsbok.

It
I paragraf 12 stadgad.es att: " Styrelsen, såväl son
nedlenmar åligger att tillse, att god oddning råd.er inon
onrådet samt att stadgar' arrendeavtal och övriga av
föreningen fattad.e beslut noga efterlevs.

r,rsTuDDEN 40 ÅR 1945 - lge>-

Listud..ens ko1öniträdgård.sonråd.e har fått sitt namnefter Listud.dens gård, belägen i norra änd.en av Flaten.Åtninstone sed.an börja av TTOO_t"f"t har Listudden ochden intill bei-ägna Ekudden varit bebodd.a och brukad.e.Ekuddens huvudbyggnad bränd-es ne. av tirrfälriga natt-gäster i början av )O-talet.
Listuddens ägor förvärvad.es av stockhorn sta. och konväl tilr pass när staden skurle flytta uoii-toronierna3jörken, Skjgtbanan och Kärrtorp fbr stadsbetyggelse i3jörkhagen och Kärrtorp.

Valla gärd.e i Årsta sku1le också saneras så många avvåra stugor komner d.ärifrån.
Delar av Valla gärde där kol-onierna var belägna står. änidag outnyttjad.

Om stad.splanerarna varit förutseend.e, under d.essa {O år,kunde nånga kolonister fått unyttja marken.

De flyttade stugorna var inte större än ornkr. l9 *2men många byggde nya stugor, något 
"tti""år--"åm "edanutökats med veranda och pergola.

- 
Uppvärnningen var fotogån-gaso1 änd.a till år j959 dtbåde el och telefon drols ii på ooråaeil-"rt." omröstningbland med.lemnarna.

Genon extra uttaxering bIand. nedlennarna har, under 19|ll,onrådet utrustats med vattentosr-ettet med tanksystem.

Våra pionjärer son byggt upp Listud.den bör ägnas entacksanhetens tanke.

Ti]lsamnans skatl vi stödja vår förening i dess strävanatt bevara och förbättra vår sornnar oas.

I

Styrelsen önskar föreningen och oess med.Iemmar enr',rci,lc sam f ramti.d..

Listudden 1 985
S tyre ls en

rt



Stockho]-ro stad var 1!.;öre p". 12
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Är 1954 var det dags att bygga föreningshus'
Ä.ven-åöt mea friviLlig arbetskraft förstås.

1958 fick föreningen genom dåvarand.e kassölen 'Helge Fredrikssons förbindelser, ett hus som passade att
stälIa i vinkel rnot det befintliga föreningshuset.
Tillbyggnaden inred.d.es som kök. Föreningshuset var än'i[å

för litet och är 1)l) fick föreningen, genon tips av
teif'ffidigsson lott 2]8, en batack som aavänts vid. plane-
ringen av Dalens sjukhus.
Vår ordf .r8ror Selin, ar,talade med. ägaren och vl skulle få

baracken gratis om den kon bort inon 14 d.agar.
Med.delst frivillig arbetskraft i snö och lera revs baracken

och forslades till Listudd,en.

Under lednlng a'r byggnästare Berggren tott 186, dåvarande
kassören Hallman lott 91 som arbetsledare, tidräkande och
indrivare blev fiiraningshuset fördigt tiU ,O-års jubilOet
den 16 aug. -75.

Varje lott skulle $öra arbetppli.kt 10 tinnar eller betala
ti11 föreningen 'tO0 kr.
Den som arbetad.e mera äa 10 timmar fick ersättning med
10 kr per tinrne.

))

Arrendeavgj-ften ti}l
och år.
För d.en
gårdar
ritning

son byggd.e rprtt hade anbud. inford,rats från bräd_
on kollektiv leverana av stugor enllgt en stand.ard_

som frarntagits av Sthln stad..

På Årsroötet 1946 beslöts, att affär skull_e öppnas på
I,istud.d.en.
Lottrna !! och !5 reeerverades. Ägaren fick kontraktpå
10 år
affärea var en outyckt sanringspLats d.år många tirlbringade
IördagsJiörniddagen på r;ugarbänken med en öI i nanaen.Äffären brann på vi_nter\ 197) - förnod.Ligen anlagd _ ochhar aä:cefter ej blivit återuppbyggd..
Åffärstornten år Trurtera parkerj-ngsplats.

Årsnötet 194? beslöt;rtt sand.l"åd.a, d-ansbana och g:ungorsirulle byggas.
Styreleen uppvaktade bussbol_aget för att få hå1}pJ-atsi- aärheten.

nå stugorna var på prats och marken planerad och od.]ad.behövd.e.g uera fritid.ssysselsättning.
På ängen d-är fotbollspran är har koLonisterna ragt nermånga tinrmar , både ned planeringsarbete och "fort ,,olika slag.

På årsnötet 1949 f öreslogs bildande ev id.rottsförenj.ng.Försraget avslogs' &en ett par år senare bir.ades en id.rotts-föreaing son varit livaktig i perloder, beroende fränst påantalet aktiva son funnits.

?å årsnöt et 1))6 besr-öts att alla koronlsters ned.lenskap1 id.rottsföreningen skulle vara frivilligt.
Några år senare besröts att a1la kolonisler på Listuådenär koll-ektivt medle&&ar i ld.rottsföreningen åcu roed.Lens-avgiften betaras ut korlekti.vt ur kol0niiträdgård.s före-ningens kaesa, f.n. 1.OOO kr per år.

År 197) skrevs nytt 2J års kontrakf.med en
avgift son uträknats till 56 öre rn--

Årrend.etiden var
Många Stockholms

satt till 2l
kolonier hade

år, vilket då
kontrakts tid

var ovanligt.
på1ti1l)år.

förhöjd arrende-

Ävgiften skulle end.ast täcka räntor och omkostnader för
konrnunen.

Föreningen har utöver arrendekostnad,er stora rrtgif ter
för undrrhåLi av vägar och dräneringsledningar, vattenföc-
sörjning, sophämtni-ng och latrintömning, försäkringar och
s tyre 1 searvcden .

l'ör att ',äcK.i dessa utgil'ter betaiar varje kolonist en
rnedlemsavgift som p.g.a. infiationen ständigt måste höias.
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i'öi'ir iJ åre*, var ,nedlein;eiv:l1f 1,err ) r;r.
Io:.'c'" år' i9^J hJ.liies rj'.riTilt,"r! t.i.ii '':J l;:r,
1:1tj1 rår;te avgil'ten hö-ias tj-Ll 2U kr.
196i) - 61 llr. red )52- på våren och 'lo r- på hL.-ten.
'i fl .'.i iOrj :i:, ;:.el -)u,- lå våren oci, "..i:- iä r ,,'-r,:,.
1)72 2xl\2- .l ?'.i:-
1)74 1752-
1976 21Jz- o.$.r,r, t-L1.ls vi 1yB{ bet. J50:-.

Ärrende:ivgi"ften var de i'ör:sta åren i) öre put,r2 r rnen
höjdes fu 19J6 trll 2il öre.
Ar 197C r lsarnband ned att nytt 2! å4s kor1l1s1tr tecknad.es
höjd-ee auendeav6liften ti11 lb öre m/.
År 1980 kom förslag on arrend.ehöjningar från Sthlm st.-lr1..

Genom opinionsnöt"en lyckadeg vi få ned arrenrlet från före-
slagna 1z\O till 1:2J per m' från janurri igg?.
Arrendet har sedan med inllationen höjts till f.n. 116j.

{o*lafr,rtrfrgwn.
Redan fu 1979 fick Listudiien anmärkning på att ,råra
urinoarer vid toaletterna måste saneras.
ilfter lirirc diskussioner beslöt$, att genom extradebitering
från medlemnarnl bygga om santliga toal"etter tiIl erålspo-
land,e vattentoal-etter rerl tank.
Avgiften för tömning av torrtoaletterna had.e ökat så mycket
att övergång till tanktoa vax ekonomiskt försvarbart.

År 1982 byggdes tanktoa ,ria *""rringshuset och året ef ter
samma aak på de fem toaletterrm. på området.

ås
På senare år har TV fiLmat på listudd.en ett flertal gånger.
1 975 under regi av Sengt Lagerqvist och -lB en barnfiln
samt 1!80 då Babels Hus spelades in.

å3
Vi kolonister nåste ständigt vara på vår vakt, så vi i.nte
b1 ir bortrationaliserade.

b 197) skutte kraf ttednrnurfa""s över områd.tL.
liil slut ulev ledni'geri dragen 1 utkanten a.,. områriet
ocli 1{ stugor skul1e bort mecl an}. därav.
Efter förhandlingar med kraftbolaget, med' bistånd av

I

[) r]
fastighetskontorei, lick stugorna stå kuar.

När skarpnäcksfäItet skulIe byggas blev vi alla oroliga.
Protestmöten, främst mot bebyggeise på Norra Flatenbergen,
flera samnanträden med fastighets borgarrådet ochpolitiker'
, var under f lerei år styrelsens fritirlssysselsättning.

Vi blev även oroade d,å bron över fyresövägen började by$gas.

vi får mera nytta än olägenhet avFramti<ien får utvisa om

brobygget.

På årsmötef 1979 valdes en studiekomrnittei
Studiekommi.tten h:r, under led.ni-ng av Jardeds lott 228,
gjort föreningen störa tjänster.De har ordnat kurser, l.opp-
rnarknader och därigenom dragit in pengar till förbättringar
inom föreningen

Listudden, sorn är ganska låglänt, har und.er våta sonrar
besvärats av översvämning på Iågt belägna tomter.
Efter den senaste dräneringen hoppas vi slippa d.en olägenheten

i YLJY GGaRt .

i{östen 1!82 beslöts cm utbyggnad av Ljstudd.en med 14 rrya
s tugor .

År:et därpå börir.de p :':lneri-rrger.
Lr 1.l8tr var 12 slugor färd,iqa ocn be$iktiqade.
Det har va::it sti-rnuiert.nde att se a;eil viiken entusiasm
nyb.vg1':erna arbe-l;at l'ör att så snart sorr rnöjliert kunna
t! -- I -. + + ^ i - il

:LY Vra lr

?i- ,irmla kolonj.s+,er ninns väl att' marken C.är de nyulg:gda
i;tliEorr? nu siår vt,r nfanerad för att ge plats för stugor
oå krai-tleCninsen skul-l-e dras.

0mrådet utvidqas .sLarL *



HUR ÄR INTRESSAT i'ÖR !!]T GETV1!]NS'i$1NL'\ ARBETET I
}'ÖF.ENINGEN i

Cä11er fråg::n f ö::enirrgsaki:vite b å;: svaret, "ganskå bTs" '
{,)r:-rkrr:rg !:å-:-iien 3v mediemmar:na n*sö:;er: "rfira årslnöten'

i:*,,-r ,::-:.,:r;;;;;J'lil i --:.rlII ;;å .;ena;'* ;i:- b*: |u'r;ats fupde:',ar väi
.{ve:: ,;i:i r:i.:. Cel scm aå.5te betaJ'a k*rnnev ined' invåndning:r'
Tiii åai,et€.il ned { er: ier c:Nt a j-lmånr'a errangenang kunde
,?nslutnl"ngen vara båttre.
lå1n bör ta meC i beräkningen att nederåld.ern är fliln:rkil

hög. Få senare år har dock en f öryni;::ing skett'

Aktiviteten på ldrottsplan oeh lekplatser vari-er.a,r, men

verkar vara på upngåenJe.

Hjälpsamheten och grannsäm.ian är god. Det kan änC.å vara
svårt att få villiga funktionärer ti11 olire iör:eninqs;-
uppdrag.

fl tr
V i på Listudden hoppas, att befattnj-ngshavare i kommun
och ansvariga politiker inser, att grön-oaserna bör
finnas för den som inget annat önskar än att ha en plats
att retirera til1 från storstaden jäkt och avgaset.

V i kolonister fortsätter att investera arbete och
kostnad.er i underhåll av stugor och träd"gårdar i hopp on
att vi shall få ha d.et kvar.

{Oåringen. .. .
På denna högtid.sd.aC !ör vi sänd.a en välvillig tanke
tiI1 de personer son brutit nark för koloniträd.gård.s-
verksamheten i vårt Iand.

Det är också nånga föreningsmedl-emroar som genon åren
offrat tid. och kraft för att son funkti,onärer ansvara
för att aIIt ska1I fungera bra.

För att inte förbigå meriterad.e med"Ienmar närnnes här
endastr Yår förste ordf. Birger Undin, som ånnu brukar
sin lott, 87 år gannal och Brcr Selin nångårj-g ord-f ',
nu hedersordf., 16 &t gaumal.

HÄR FÖRENINGEN UÅCOI.T FNAMT]D?
tr'öreningen har fått nytt 2l års kontrakt påbyggt på aet
sora skulle 1öpt ut 1995.
Arrendesumrnan har vi fått 1öfte on att den endast skall
höjas med 50 S av kostnad.sind.exöknlngen.
Innerstaden tränger på och Skarpnäcksfältet är snart

fullt utbyggt. Tunnelbana är planerad till fältet på !O-tal-et, und.er jord visserli-genrså vi får hoppas att den
inte sticker upp ovan jord på vår sida.

Bebyggelsen på Norra Flatenbergen hoppas vi är avslutat
kapitel.
Yi får förnodti-gen inte ha strövområdena för oss sjä}va
då inflyttningen på fä1tet är klar, i synnerhet son gång_
bron är ett faktun och vetter rakt in r vårt onråd.e.
Bron komrner förstås också oss tiJ-i gagn d.å vi skali

shoppa på fäIter eller frandeles ta tunneLbanan till stan.

s

I

I

. :.4/.. *&tå-,;Fffis

Lekpla'rseri v-iC f'öreningshuset
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FöRTJ]iNSTTECKEN
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bar under d.e senast förflutna 1O åren
utdelats till ett antal med.le'nmar av
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SuldBirger Undin
Bror Selin
Olof örn
Karl Johanssson
Axel Ericson
Ejalnar Eallnan
John Palngren

Ejalnar Hallnan
Erik Larsson
Eilhelm Enströn
Werner Bolander
Karl Sjöberg
Leif {{id.igsson
Sture Dellenby
John Palngren
KarI G Lund.kvist
Marlanne Jonsson
Bc örn
Eivor Jonsson
Karl 3jörknan
Ivar Sundstrand
Sven Lithander
Olov Frisk

Gustav Lindgren
Märia Åstrand.
Birger Und"in
Sigfrid Berggren
'ffalentin Norbeck
Gunnar Landgren
Owe Ottoson
Anders Svantesson
;: jalnar Hallman
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wlittuppe i festen yra
1åt oss si<änka en tairke åt dern,
som började styra
med Listudden ni btonhundla'f yrtioiem.
Att f örut f örsvare t häir varktat hai
visar flera gjutna monument

det val unCer ofredens dal
som besiår av lrisb cenenl.

Krigel det kalla fö1jde i sPåren
men fredligare kämpar röjde i snåren
snart vat det hela helt annorlunda
man började Listudden grunda.
En de1 togo med sig de stugor dom förut haft
och in i rI1iljön fingo glida
sparade ej på tid e1l-er kraft
när de med jorden började strida.

Lyckade bra gjorde även de
som bySgde från grunden
flör dem har nu kommit
den härtiga stunden
när de kunna se tillbaka, och tänka som så'
det är bra lyckliqt att vi jobbade på'
För Listudden står siq i a1la väder,
något som oss al-1a i hjärtat q1äder
vi hurra för dem som tog initiativet
och gett oss en chans titl det härliga fivet

Nära staden med dess iäkt och qaser
behövs del sådana här 0aser'
Så nära ti11 Fl-aten och härlig terränq
för dem som på vintern vill ta sig en sväng
på skidor, f,ör att till sommaren vara i trim
nu slutar jaS versen, har ej flera rim '

NittonhunCias.jutlicfem vi nu har nått
det har stundat helt andra tider'
en stor förändring atll genomgått "

Ui kan när det mot våren l-ider
lrycka på knappen för värme och ljus
att veta oet stärker hurnöret
när vi skofa ut ti11 våra små hus
och länk - på sommaren rinner ej smöret.

Det kom dock en dag ett otrevliqt larm
från valtenlalf, som sade, vi måste lram
i ulkanten av er koloni
men s€r det tyckte inte vi.
Efter mycket prat, både hit och dit
blev det bara en liten bit
som drabbades av stolpar och staq
och så äl vi lramme vid ännu en lycklig dag.
Vatlen fa11 insåq ti11 slut
att stuqor är dyra atl flylta
All oro och bråk var li11 inqen nytta.

Nu Listudden firar sina trettio år
vi hoppas att lugnet och friden består.
Men säg en idy1l ,som varar beständigt
det hefa är ju eqentligen e1ändiqt.
Nu är det diket ti11 Ffalen som spökar
bacillerna i Flatenbadet ökar och ökar.

Hälsovårdsnämnden har en vä1diq nakt
och de har i sitt utlåtande sagt
att vi är en fara för hefa Fl-aten
när vi tvättar och diskar efter maten.
Snä11a afla kol-onister, tänk så mycket vi mister
om dom riktiqt hårt s1år tj-11
det är väl ej vad vi vi11.
Tänk däriör efter och s1å inte ut
något som hamnar i diket ti11 sl-ut.

t5)t4
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Det här är ett all-varligt hot,
vi har ej mycket alt sätta emot.
Kan bli vä1digt koslsamt för vår föreninq,
om de skulle kräva en annan rening.
Vår förninq det är ju vi: DU och JAG

som har så månqen här1ig ListuddsDAG
Därför tar vi oss i kragen
så de ej kan nå oss med hälsovårdslagen.

A11t detta har ej utan arbete skett
ulan med dispyler och möten
båd många och 1ånga, med stadens slyresmän
som helst hade sett, de kunnat kolonierna fånga.
lvlen våra styrelser har de ej lyckats rubba
varken Skarpnäck, Listudden r 0rhem
Ddlaren, Eken e1l-er Skrubba.

De sex har klarat a1la svåra tvisler
och skall ha tack från oss koloni-ster
för att vi får komma ut i naturen
ti11 blommor, fåglar och de vilda djuren.
Slutar så med att innerliqt önska
att kol-onierna i många år skal1 få grönska

oa versen haltar ni tänka bör
dem som skrivil är bara amaiör.

Nu tio år li11 ur tiden gått
vi skriver nittonhundraåttiofem
Bätlre dränering har vi fått
mot fukten i våra små ?rhem.rr

Tanktoasystem f år vi inte f ör9"1-ömma.
Tunnor med l-ock f ör den som s jä1v vi-l-l tömma.
Genom nybygqnation har vi blivit flera
men nu är det fu11t, vi tar ej in någon mera'
Vl har qått över ti11 ideel-f förnning
elt klokt beslut, enliql mångas mening '
Varmvattenduschar blir det också efter hand
med eqna insalser ror vi nog det iland'

w*w 1.:
t"

,e{k
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God representant för det nya området


