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KAIIEISE.

Medlemmar i f-r-istudclens Koloniträd.gårdsförening kallas härmed. ti-11
föreningen" no onsdqgqn
den l0 mars kl , 1gt3O.

Dagordning en]-i-gt föreningens stadgar $ 50,

M..E D_D E I 4 N D E.

Som en påmlnnelse nm stadgar ach mötesbeslut med.delas till aed_
lemmarnas kännednm:

att:

att:

att:
o**.

att:

Arrendeavgi.fter skal-l- erläggas i rätt tidrfebruart Fch au_
gustl månader, eljest bliz' straffavgift debiterad.
vid försäljning av stuga, skal1 detta ar,mälas ti1l styrel-
sen för att äga giltighet, likaså_ skat_l adressförändring
samt nytt telefonnummer omedelbart meddelas.
Uthyrning av stugorna är förbjudet,
Vid on:- till_- eller nybyggnad. av verand.a eller pergola
skal.l styrelsen först kontaktas.
På ängen mel_lan fotbollsplanen och vägen blir det
hell-er i år till_åtet att upplägga skrot eller ej
bart ,avfall. ( Som bekant var detta fallet und.er

inte
bränn-
en följd

I

av år tid.lgare). rstäl1et kommer containers att uppställas
irtom området.

att: Frr,starrangemangen till årets midsommar- höst _ erler an_
dra aktiviteter, vi-rka anordnas av föreningen kommer en_
ligt tidigare besrut att nrdnas av de rottinnehayare, vars
slutsi-ffra är r.Därutöver är frivilli-ga medhjälpare väl_
komna att dertaga i förekommancle eirbete vi_d festarrange-
mangcno

-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-o -o-o -o -o - o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o -
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styrelsen för listuddens Kolonitradgårdsförening får härmed överlämna
verlcsarnhet,sberättelse:r för föreningens ZT:d.e verksamhetsår, omfattandetiden 1 januari - jl december 1gTO,

lte-qleqsAgjslg_!,*veA*q_q:q J 1 d ec gr:rbe r j:.Zg_l_Q4*S_!.

Hera cen till föreningen av stoclrholms stad utaryenderade markenutgör 112,919 kv m,

Ersättning till staclen utbeialas för" 1OB.650 Ev q.
Styrelsen har under året haft fö1ja'de sarunansättning:

Bror selin' orclf örand'e ' Karl Johå]nsson, v. ordf , Axel xricson, serrr.
Helge Fredrircsson, kassör, rnga-stina rancrström, v,sekr.

suppleantcr i styrelsen har varit: sture Delrenby, r,filfricl rehman ochKarin Forsberg.
Revlsorer har varit: Anders Svantesson och Olof ör:r.
Revj-sorssupplr:anter har varit; Alf Collberg och K. G, lundkvist,

styrelsen h;ir under året ha"ft; protokollförda sammanträclen g st,icke protokollförda 4 st.
Föreningens ?å-:+r1g1|-y.g_r4.Eaghgt firades i seunband rned sommarynötet.Föreni'gen b jöcl på förfristri.i'gar tirr omqrin,q 250_rcor.onis!er.

Gratulationer och presenter överldmnades från kretsen och grarrnkolo-nierna. rntendent curt Jeppson från fastighetskontoret höl1 högtlds_talet.
Föreni-ngens fester och övriga arrangelrr.,ng har un..er året arran_gerats -ry_Qj_ggla och styrclsen. Ett myciret goti arbete utfördes, förvilket styrclsen på föreningens vägnar framför ett hjärtligt tack.Ett antal bingolcrräl-lar anordnades för medr-er.:narnas trevnad. på

grund av stor lion.imrens och dåligt deltaga'c1e besröt styrelsen attupphöra merr spelet ticligare än berärrnat i syfte att nedb.inga uppkom_na ekonomislia förfuster. Ävcn til1 bingoarr'ngörerna frarnför styrelsensitt var:la tack.
Efter avslu-bningarna på fester och bingo höfls en ssjrrnankomst församtliga rre dverkande.
rr svens-lra förbiindq för *oroniträdgårdein pch fritidsb.yarr,( obsl

namnändringen, som blev besrutad på förbundets lrongress i irrlalmö iaugustl 1g7o ) rraae uncler året uppdraget att arrangera. 1g7o_års
internationel_Ia kongress ( CrOna fnternationalen ). 14 _nat:-_rcner varrepresenterade' r progr.ammet ingick besök i stockholmskol-oniernel.
listud.den svarade för sup6 och visning för 40 representanter frånolika länd.er i Västeuropa.



-2-
För att alltiviscra intrcsse i f ör v:rl-et i- sep-bcrnber till nyo" en-

kamnarriksdagcn, lanclstingct och korununalfullmäktigc beslöt styrelsen
att dels inbjuoa reprcsent:;nter från sa,rrrtliga partier i full-mäktige,
dels övriga söderkoionistcr ti11 velnöte .fu3_9__.-.1€!i!ji-. l,Iötet var väl_
bcsökt. Dctta var t-r:oligcn första. gången i förbund.cts j!:åri-€i. histo_
ria son ett pori biskt nötc arr.ngernts i n:igo' r-oloni.

vid förbundets 17:cle kongrcss i t,iiilraö i augu: Li rcprcscnteradcs
lisrtudc,en av ordf, sekr, kassörcn och v.sekr.. }?a.ppor-t fr,ån kongressen
ldmnas på föreniltgens årsmöte.

TJnde :: hijsten gr:norlförce s en flirnförevisning i fcjr,cn1ng;shuset.
1t: ^lvl-d c-lt r ier'ci,rl över1äggn'i ngirr metr stl,rtt':ns nr'ltr1i-ghetc:: och koloni-

rådet betriiffrnde utfc:rlningen ::.v de nya s-badga,rna, nrrenrlc_ och nytt_
jancl-61;6plrairten hl"r föreningen varrit representerrcl av orcif . som ijr
leda'not i koloni trädgårdsråd.et.

listt-tCden ficlc i uppcirag av de scx södcrkolonieri.ra rtt den 1:L nov.
scr:nmanka"lla samtliga styrclser för att -billsammans reed. staclens repre-
sentanter unde::tecjrna de t nya ?j-å.rs_]rontraktc-b, Ef tcr salrnanträdet
bjöds på förfriskningar, kostnaderna delas av sultliga. Det nya lcon-
traktet gä11cr frfi.n den _j-*ok_!g!gi lpTO_.

tiden för uncrcrteckna"ndct av de nye kontrakten incl-lan föreningeh
och ne dlemlå.,rna ]ronrmer att mcd.cleias på anslagstavlorna.

Genotn clel'.trificriirgcn av onråidct har fijreningshuset och festplat-
sens e1-leciniitgar omle"gts ti11 l:::fas. IIya clemen-l ,:rcli l-cdriingar har
rnstallerats i fiircningshuset.

E1-spis hiir iniciip'bs, stol:.r och borci har nyansiinffats, förcningshu-
set har även upprus'bats och mål-ats.

Som framgår av icassarapportcn är förenlngens ne-btobehållning ganska
8od. Anledningen riii"rtiil är att vattenräkningen för år 1Lg2 blev mindre
än beräknat, utgiften för elektrifieringcn av uthuscn återstår, under-
hållningen av vägarna. har på grund av cielctrif'reringen uppskjutits.'

Under årct har åO_S_lilgqÄ bytt ägare.
Styrelsen planerirr Ltt ävc'n i år placcre ut containez's för uppsaln-

linp; av j-ckc brännbert ar.fafl på platser och tid-cr, son senorc med_
delas på anslagstr.vr ornr.

Efter ett flertiil fra-mstäl1ningar från styr.sl*.r tilr stadens myn-
dighetcr ha-r upprensniug av a.rloppsdiitct till- Flaten påbörjats av
gatukontcrct. Förel<omstcn av o1ja. på vattnct i cliket har av styrclsen
påtalats ti11 nyncligheterna. Hälsovård.snännden har påbörjat uncle rsökningar
varifrån oljan komllter. ri'n interpellation ha3 ochså inlimnats til_l
komrnunf ul- lrniik ii g c .

Svårighe terna att anslcaffi; arbetslrraf't för sprubning och boskär-
ning av fruktträcl gör at-b v;rrje medlem ellcr grLrpper av:ricc1lemr,.rar sjäIva
får svara för eventuel-1t i,r-bförande"
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I 'tur a"ti avgri ur styrelsen vicl årsstdnurlr.n är.o följani1c leciamötcr:
Bror Solin ordf. I{i:Lr:l "Toiri'r.nsson v.ordf. slnt lnge- iltina f,anciström

v " s clir.
Olof Ör:r-r stå:r i tur att avgå som revisor.
llecl förhoppning att dct konuiande arbetsåret blir frairrgångsr.ikt,

taciiar styrelsen f ör ile t förtroonclc son jromnit osr.; bil--t del under är j97O

och ståiller de avg3.citde leclanöiernas plr,tscr tr11 årsstämnan,: förfogande.

Stocl,;holm i j,.r.nuari 197 1.

Bror Sclin. AxcI Ericson. ll:lge lredrii;s,ron.
ordf. se.i;r. lir-ssör.

Kar"l Joirr.nsson. Inga-Stina lc.nd strörn 
"rr .. ^ l--vaulul . Vr5(.r!l'r

{^

t^

{^

t^
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Ing.åqncie Beit:r'qii konto I /:_ 1g7q,

ff;:;ff:";"å:l*" 5.ooo:oo. Kassa konto
Kapital r.""t"" 7'1c8:olr. lostgiro lronto ?-96265'

6.008:55. Fank'konto 1'rr5t51 .

rnventa'i c rroni.-, '+'932'"1?"fepositioncrs konto j.;ö;;5:
Kqqnqr *1_s-lG;E 

Drv' personcrs kontor*ffi

Bingo
llenJrållning
\/ agar
Gräsmattor
Föreningshus
Ies tplats
hlxJ_-s -[rom
Vatten
Årets övcrskott

Kassa konto
Pnstgiro lconto
Bank konto
fnventarie lconto
Deposi.tioners konto

Bror Sclin
ordf .

Karl

533:CQ,
DAA,aO<vT.urJ.

13.E7O z 50 .
322t66,

2,a45:60,
1 .512 t j5.

239:BB.
tiRÄ . oo,vv. )aa

7.761t66.
8.556 z 65 ,,{ronor ;{o;-

rtvskrivn
(vattcn)

i -- rrrr ucrt.tilskonto

Arrcnc_lcavgi f te r
I{edl-emsavgif te rBöter
Intrade,savgi f icr:
r ur.en:.ngshus
Fes ter
Räntor

fnga-Stina lanciströjn
v. s elir 

"

Avskrivn fnvcntalier 1.O2Z:OO.Arre ndc Sttrlms korrunun 35 .Aa3 ,5O ,Ornkos tnacler

:ff3fi;::; srcrlvmareriar, .[i\i?]:
13C;20,Sthlms j{olonitra.dgårdar 
T5T:5A.Kranslr ocit 1tr.e;entcr -7^. "7 Å

#:"*ffi;'::n k,*d*crscr å;i;4;:
"-. förbund 3"O3azCO.Xlytt llontralrt

Elektrif . fören..trus festp r.r.;åiiZi:Kongressen l,Ia_lii'.
fnternation. :.Jirr.sqöh 1'!?1t?5.,
25 års :"oiio"t'r6rYiiu{:' 

(:11:51.
r d ro t t siö";;,:;; 830 :9 4 .
o _ _**rr6rCJ1 6rlO. nn>amlranträdcstrCrti-r.);nf6p, ;;::X:.Försäkrin5rLr a'v1) tur) '
Ska-tter 41'( : 12 ,

4 e,^at.(Jul:lg.
44,OJ7 255.
37.95O:AO,

IL) "'7 1rL. I r.

5OO : OO.'
125zoo.

S ,Oa J :24.
1,'(a4:O5,

-'

76 2.73. Re scrvfond iron,bo
645 : 42. Kapi t"f -:.o.io

1 4.958 :61 .
2 ,384: 42 .
1. 5co : o_o,

X h^h^r\rult(JI' 1O t-.(.s"to_::_l_äl_i__l_91

Är,onc, r, m-=;;;:;;_*-!'-*.---

5.000 : OO.
14.565218.

Axcl Ericson
s clcl.

lI. l'red.riksson
Kas r: ör

Johansson
ordf.
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undc::tccl<nadc, utsedcla l,tt g'anslca listudclcns ](ol-oniträdgårdsförcningLl nF'å' z'älrcns](äpcr1 och förvaltning f'ö:: vcrksilr:lie i;så'ct r januar.i - Jr dcceni_bcr 1970, få cftcr vcrkstario g""ri"trrir.A-åvgtva f,ölj,:rnctc bu_ra.Ntclse.Vld fuligö::andLct rv vårt uppdrag har vi tagit cicl av styrclsens protokolloch f.ircni nr',-r,oL,rr: rqötr..s!,i,otokoll s:.rn: tje ltlnril .

upplvsniirs-ar angå"cnc1e t'.;rui ineons rörvart"i"å"f:; å-|Jåålk" :tlfi"i;ä:.För'eningens räkenslclper, son ::rv osr: undorka.stats fulls-i;ijnciig siffcrgrilns-ningu äro förda r:reO synn""iiE4.r.. god_ o.rdning och r:eCa, fnicorustcr och utgifterärc styrlcta gerlorn vecitrbörliien attester:adJ verifilcetioncr.
Behållningcr'L^1 itassa, bank och po-<tgiro rrar j.;ontrorr-crats utan annärrming.Iröroni ho.,,ac'-v+!*!Lr6u.r;' försäkringar och varder.""åir"g"r äro i gocl 0rc1ning.f'ventaricr inköpte tridcr -re rksiunhctsåre'l' har i ,."0""u;ilig ortlningi::;;Hti.:T:ll#ienoten' lrleciskrivning o,.-i,'',.o,'tari-c'na h,.Lr skctt enrigt

o""llå-l;.:,3i"*; j"uäof äi;j"l;_ä:;j;":;:. rörrust- sr:nt baransrärcningen

såsom fra:ng-år av rralansrailrningcn iiv dcn 31 _dcccmbcr 1g70 bar föreni-ngensekonor''risL:r stäl-lni'g fLirbättrats und er årct, c1e r--",is bcroende .n:3 . ++. .i-^^+naderrra för vattc'fårbrulcniirson undcr ar lgå9 br-cvo a_vscvärt iå*:J-J";j_""vattcnvcrkct lei"r:madc prelj-rriäara uppgiftcrne vid uppgörendet av för.ra åretsboksl-ut i
)å rev-usioncn icke givit anlcilning till nå

;:1,,,3;"T;;"i.äu;;*; Xlil;;:;*;#iu"'iiul3i;1""ffii":1f;*?;å,,3:;"iåli;"::,

Stoclihol-in den 1 4 Sanuari 1971

Anders Syantcsson
,inclers Svan{cGoi-i

L/rut UIll

Oiof örn.'

Revisor€rr

l--


