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Id stud.d ens Koloni -brädgårdsf örening
Johanneshov 4,

5=å=!=!=g=!=g=9,

Medlemmar i ]-ristuddens Koloniträdgårdsförening kalfas härmed till
Föreningens 25:te årsstämraa i kyrksalen T,agaplan 6 1 tr Bagarmassenr

s ö NDA GEry _ !E{ _ 1 q _U4'i A _ _ 1 I 0 I _]i 1,. _ l_ 4 :. Q %

Dagordni-ng enligt föreningens s-badgar $ t5.
Efter förhandlingarna bjuder förenlngen på kaffe och film.

Styrelsen|

Färdväg: Tunnelbanan linje 11 ti11 Bagamlossens hå1lp1ats.
tf Ändstationen rt och sedan enligt skissen här nedan'

f
IiNr6.1+-r . vt t t I

IAGA PIAN.

i___l

U=E=!-9-9=l=4={=!=Eg

Som en påninnelse om stadgar och mötesbeslut ineddelas ti11 medlemmarnas
känneclom:
att: Arrendeavgifterna skall erläggas i rätt tid, februari och apgusti.

nånadr eliest blir det straffavgift.
att: Vid försäljning av stuga, detta skal1 anrnälas till styrelsen, likaså

att adressförändring samt nytt telefonmrnmer omedelbart meddelas.
attz Uthyrning av stugorna är förbjudet'
.att_: På ängen mellan fotbollsplanen och vägen får en hög med skrot och

ej brännbart avfall uppläggas ti11 och. med den 1:sta juni.
att: Festarrangörer till årets midsommar- och höstfest är i år enligt

tidigare beslut, de lotter, som har slutsiffra 9.
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1 juni 1 septenber:
Måndagar mellan kl 1923O och 20z3A,
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Styrelsen för listuddens Koloniträdgårdsförening får härrred överlämna
förvaltningsberättelse för föreningens 25 z te verksanihetsår, Onfattand.e
tiden 1 ja.nuari - 31 clecember 1968,

Medlentsantal-et var den 5'1 decernber 1968 303 st.
Hela den ti11 föreningen av Stockholms stacl utarrendcrad.e marken

utgör 112 .9 'i $ kv.r.i. .
Styrclsen har under

John Eriksscn.
AxeI Er{-csson,

det gångna året haft följande samnansättning:
Ordf. Bror Selin. ir, Ordf.
Sekr. Olof Klaesson. v. Sekr,

Helge Frcdriksson. Kassör
Suppleanter i styrelsen har varj-t: Karl Johansson och Sture Dellenby.
Rev*isorer har vsrit: Anders Svantesson och Olof örn.
Revisorssuppleanter har varit: Alf Collberg och K, G, lundqvist.

Styrelsen har und.er det gångna året hålh-t 7 protokollförda ach tre
ieke protokollförda. sammanträden, Ett extra sonroa,rrnöte med föreningen
n3r na_Ll-l_ ts.

Gökotta höIls som vanllgt i riraj nånad.
Föreningens fester ordnades genom de på årsstäuiinan uttagna tlÅttornatr

sl-utnurnr:rret på varje lott, Minst en på varje lott sln-rl-le hjälpa till.
En del ställde upp, andra inte. De, son arbetadc, gjorde ett mycket
gott arbete, för vilket styrelsen å föreningens vägnar tackar.

Ett antal Bingokvällar har under somnaren ord.nats med gott
tat. ruettot från fester och bingo var gottl vilket framgåi av
nomj- ska redogörelsen'.

under en veckas tid i augusti niånad uppläts Klubbhuset ti11
grupp Tjeckoslovakiska skolungdonLmart

Olof Klaesson har under året såIt sin stuga och avgått ur
varför 1:ste suppl. Karl Johansson har ingått såsom v. sekr.

Uthusen har und.er året rustats upp, taken har lagats oeh
dörrar och focler har ;uålats. l(ostnad 642:- kr,

Det extra sommarmötet beslöt, på förslag av styrelsen att undersöka
om intresse fanns för elektrifiering av onrådet, Orn så skulle visa sig
v:.zra fal1et, skulle styrclsen hos El-verket begära elektrj_fiering av
området, 202 rnedl. svaracle ja, 59 svarade nej oc]h 42 har inte svarat.
Styrelsgn har begärt onrådets elektrifiering, Särski1d. rapport på års-
stdrnman.

I Mars månad hölls ett opinionsmöte i I',ledborgarhuset för Stockholms
koloniträd.gårdar. 1\Iötet gät1de i första hand nytt kontralct för 1,ist-
udden vars lcontrakt löper ut 1970. Resultatet av nötet b1ev, att inte
bara llstudden utan även övriga kolonier i söderort neimligen: Skarpnäek,
Od.larcn, Orhen, Eken och Skmbba får efter beslut i fastighetsneimnden,
vilket nu skett, nytt 25-årskontrakt från 19?O'.
Nya stadgar hålIer på att utarbetas för kolonierrra oeh kommer dessa att
föreläggas årsståinman för diskussion.
Styrelsen har erhållit ett nytt brev från fastighetskontoret angående
den olaga bebyggelsen på onråd.et" llenna rnåste rättas til_l under 1969
i annat fall erhålles ej nytt kontrakt, En avskrift av detta återfinns
i- slutet av denna bcrättelse.

Hyvling a.v infarten från Orhemsvägen har verkstätlts; Vägarna har
grr.rsats och saltats för en kostnad av kr 3:757r-;

Bestiint besked on den kraftledn-ing, sornskall dragas
Qmesövägen, har ännu ej erhå11its.

Ny gräsklippare och en gr:ill har

resul-
den eko-

en

föreningen

tj ärats,

fran Liings

fortsl
inköpts.
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29 stugor har bytt ägarer därav 5 inon fat:iljen.
Käl1berg har avgått såson medl-en av föreningeor
Styrelsen var sorn vanligt inbjuden til-1 Damklubbens trevllga luciafest.
Vinst- och förlustkontot för tiderr 1/1 - 31/12 1965 redov:isar en förlust
på 1.257:-kr. trots inkomsterna från fester och bingo,
Utgifterna för' renhållningen har stigit oroväckand.e och riråste kurura
hållas nere genon att allt brännbart avfall brännes på d,en egna lotten
och ej bäres tilI soptunnarna och ti11 skrotplatsen,?å skrotplatsen
får intlll sista maj endast läggas icke brännbart skrot och avfalI.
nfter r'raj månads utgång skall d"enna plats vara ren och krattad.
Styrelsen uppmanar mecllenrmarna att noga Iäsa igenon stad.garne i necl-
lensboken. Dessa har var och en skrivit under och lovatl att fö1ja
samt respektera de beslut;. son föreningen fatta"r. ftr så ej sker, kan
medlen riskera uppsägning,

I tur att avgå ur styrelsen äro; John Eriksson, Bror Selin och Karl
Johansson. t tu" att avgå såsom revisor är: Olof Örtr,

Med förhoppntng att det
tackar styrelsen för d.et
gångna året och ställer
stänmans förfogende.

John Eriksson.
Ordf.

Bror Sel-in.
v. ordf,

komrnande arbetsåret blir gott och J-yekosa:nto
förtroende soll konmit oss ti1l c1el r.mder det

de avgående lecla:löterrras platser ti11 års-
gleckholn i. januari. 1969.

Axel Ericsson.
e^lra
U UIII .

Helge Fre{riksson'
Kassör.

Karl Johansson.
v, s ekr.

Fo-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o-ö-o-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o*o-o-o-

{::5*Il:
till Styrelsen för Listudclens Koloniträdgårdsförcning,

I anslutning ti11 tidigare överldnnat utdrag ur fastighetsnåinndens
protokoll den 1+ mai 1968 angäende tecknanclet av nya arrendeavtal
ned koloniträdgårdsföreningarna inor,r Skarpnäcksonrådet, innebärande
förlei.ngnlng av kontraktsti-derna ill.r1., får fastighetskontoret mecl-
c1ela fö1jande.
Stugorna inon koloniträd.gårdsonråd"et nåste överensstd:rna med
gäl1ande byggnads- och kontraktsbestiilrnelsern typritningar etcs,
irrnarr nya kontrakt kan tecknas. Före kontralcsteckn-lngen korn:ner
besilrtning av onrådet att ske för kontroll att inga awikeLser
f örekorn:er.
f samarbete med Fören:i-ngen Stockholns kolon-lträc1gårdar pågår
för närvarancle förberedelser rnecl upprättencle ay nya avtalsförs1ag
och fasti-ghetskontoret skall återkonna tiJ.l Eder så snart d.essa
förs1ag föreLigger.

Stoclchol:n den 2 deeenber 1968,
Stockholms stac-Ls fast&$hetskontor

3 o s tacl s avcl elning en.
wffigg$insr - Nar.rnteclcr-lnE:Gustav Jonassun.

Namntedkr:-ing:
Curt Jeppson,

På styrelser:röte aen 24/1 1969, besl-öts att utsirncla skrivelsen ti1l
mecllemilarna necl anmaning att under sollriaren rätta ti}l här påpeka-
de oegentligheter.
Lräs lgenon kontraktsbestäinmelserrra och av styrelsen tidigare gjorcla
1 ns p ek ti on s arrnriirlcrifl g år r
Vt 'cror lnte, att Du uill äventyra ett nytt kontrakt genon att inte
rätta tilJ- eventuella felaktlgheter.

Llstudclens kolon-iträdgårcisförening aen 24/1
Styrelsenr

bo-o-o-o-o-o-o-o-o-o*o-o-o-o*o-o-o-o*o-{}*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



utd.rag ur rdstrrclclens l(o1on:i-träclgårdsförening troprsr räkenskaper
år 1968.

Ingående Balans konto 1/1 1968.

Reser'irfoncl konto
Kapltal konto
Intes{.nskonto

Kronor;

4.000:O0.
e',Aa3tZT.
3 '7 46:ao.

mw.
16^;549.27.

Kassa konto
Postgiro konto
BaJrk konto
Inventarde konto

458275,
473 t,91 .

12.662t59.
1 ,391t82,

Deposltioners konto 1r,500:OO.
Dlverse personsrs konto 62t4O,w

Kroryrr_ 16.549 ;2J.

Vlnst och.förlust_kontp .den 51l1.2 19Qe..

Avskrd-m:ing inventarier 585 :00.

Renhå11rrlng
Vatten
Olkostnader
Porton och skrirrfll.
lokalhyror
Kransar och presenter 642tOO.
Årsberättelser trycicr. 225zOO.
SthLlr Kolor::iträdgårclar 508;00,
Sv Kolonltr, förb.
Årsstärrlnan
Uthus rep.
Nytt kontrakt
Träd skötsel
Skatter
Försäkrlngar
Gräsnattor
El-strön
Festplats
Vägar
Fester
Blngo
tr'öreni-ngshus

Kassa konto
Postgiro konto
Saxk konto
Inventarie konto
Depositioners konto

585 226.
427;97 .

7 .667:62,
1';365 | 42.
1 .5OO:OO.

11 .546 t27 ,
$ronor: 11,546:27.

Ämende Sthls stacl 10,923 zOO.
Sarnnanträd.e straktar:ente 2, O25 z OQ .

Arrendeavglf ter 22''111..3O,
Medlensavgiftcr 15."200:OO,
Trädskötse1 2.198100.
Inträd.esavglf ter 240 : OÖ.
Böter 66204.
Fester 2',842261,
31ngo 7.o7A z5g',
Föreaingshus '15..OO.
Riintor 587 287 ,
Årets und.erskott 1,257 tAO.

1,7 .650 z 44.
559gg::===1Ig929:33:

Reservfond konto 4.000;O0.
Kapltal konto 7'.54e zZ7.

w
Kyonayz ,. 11.,546t27,

AxeI Ericsson
gekr.

10.21 7249.
5',725241,

824t45.
967 314.
121 t20,

3,040:00.
264226.
641282.
zfOO :80.

2":672275.
91:OO'

417 2 12,
1 .952rO5.

trntr .4n)I).1l a

206 : OO.

3',777 231,
2O1 z7O.
550:0o,

- , !o,tJ5"_
47 "650244,

Erqt gri 
- .. - *!7 $2Q. i4.4. z

Utgående balans_konto 51,/12 1968.

John Eriksson
orclf .

G . II . Fre clriks s on
kassör

Bror Seli-n
Yr OrClf t

Karl Johansson
vr sekr.



Underteclcnad'e, utseclda att granska listudclens Koloniträd.gårdsfören:lng
llrPro' räkunskaper oeh förvaltning för verksanhetsåret 1 januari - 31decenber 1968r få efter verkstä11c1 granskning avg:iva följande bereittelse.

Vid fullgöranciet av vårt uppdrag hava rnl tagit clel ay seurtliga sty-relse och nötesprotokoll sant d.e handlingar i övnigt, vilka lairnna upp-lysn-ingar angående föreningens förvartning oetr ekonoiri.
Föreningens räkenskaper, son av oss underkastats ful1ständ.ig siffer-gra.:rskiringo äro förc1a necl synnerllgen gorl orcin-ing och reda. rnkonster

och utgifter äro styrkta genon vederbörligen attesterade verifikationer.
Behållningen 1 kassa, å postgiro och banlc har kontrollerats utan an-narkning. Fören-ingens försäkringar och värclehancllingar äro i gocl ordn-lng
Föreningens inventarier har neclskrivits enh-gt fastställcla normer.
Den av styrelsen upprättacle vinst- och förlust- sant balansrdkningen

överenss tä:::rer mecl r,Ckenskaperna.

Såsorr fra.riigår av balansriikn-Lngen av clen 51 clecenber 196g har förening-ens ekonor-tiska ställning under verksanhetsåret försvagats trots relativtgod lnkonster av fester och bingospel. På gruncl av ökäc1e kostnader förall verksanhet föreningen nåste ikläcla sig i fonn av renhål-1ni"ng, väg-unclerhåll, vatten n;'Ix; föres1å revisorernå, att clen nu utgående necllens-avgiften förslagsvis nåtte höjas ned kr. tio per år"
Då revisj-onen icke givit anleclr:-ing tilI några anrnärkningar, hemstäILavir att årsnötet i-iåtte bevilja den.avgående siyrelsen fu1l och tacksar,lansvarsfrt-het för clen tid revi-sionen onfattaro

Stockhol-:l den 22 januari 1969.

Anclers Svantesson Olof Örn,

Revisorer.


