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L4edlei'r'uar i Listudclens Koloniträdgårdsförening lral]-as hänned -bi1l_ före-nlnger:s J1:sta årsstänina i _å+l_l_t =g1"g.Cns_qg.ggLden 26 rriars tc1. 19.00 19T0,

lggoqdning "4igt fö".

a.o.o ....a 
ataao.at.a .aaaaaaaaa

som en påminnelse om stad.gar och rnötesbesl-ut rnecldel-as til-l med.lemmarnaskännedom:

att: Arrendeavgiften skall erläggas 1 rätt tld, februari och augustl månaderannars blir det straffavgift med ( lr__, p"" rnånaa. )
att: vid' försäljning av stugor, detta skall anmäl-as till styrelsen för att ägagiltighet' Lilcaså ska]l adressförändringar samt nytt telefonnlurnner omedel-bart arr:lälas.
att: uthyrning av stugor är förbjudet av Fastighetslrontoret Egenclomsbyrån.
att: vid om- och tillbyggnad samt nybyggnad av verairda eller pergola skallstyrelsen först jcontaktas,

att: vid eldning i tunnor om månda6;arna efter l-å.J8_r-o_o_ får ej brännas träd.-gårdsavfall, gräs och liknande. Detta rö= räså;=j--tå*io"t"r oeh blirdå en god göclningn

att: På ängen merr-an fotbollsplanen och nedre onrådet gi*hefle_r_i-_sr blir
JL!$-tSå. 9, t t up p 1 äss a slcro L-gl-I-e-L i c k e b-r'd,-nirb a r t av f at 1:-Istädet lionr:-nää; 

sarnma platsersom under de senaste åren" Tider kommer att medderu."-g"rool anslag påaffi schtavl_orna o

att: Festarrangenangen till frrets gökotta, 5o-årsträff , mi-d.sommar- och höst-
!+rr5 9{r srtJ.

; : * if ?ff b e s lut", 
fl+ lff*rW:,_?€*rg&s: r{re-_€i r Nsa_5:

I sammanträde mecl årets 5:or rconuler att ]rålla.s j. uörjan.r *0r3"Ä;;;;0""_sonlig kallelseo
att: De kol-oni-ster, som har kraft cch ork att mot ersättning hjä1pa andra kolo-nister niecl förekoinmande grävning, rensning och CJ.lilit ka.n ar:rniila slgtill

| 1åf:" av st;rrelsen. De, sorn önsi<ar ciylilc hjälp upprlanas att även annäIadetta ti11 styrel-sen. 
I --r-r----v?44 v averr d'

att: Häckarna har i de fl-esta fall- klippts neci till tillåtna dimentioner und.er1974' med några få undantag, *"tt åå"sa undantag uppnanas att i vår klippaned dem. rrlågra nya dispanser komner inte att tilråtas.
att: vid sJm, som komroer att genomföras unrler naj nånad inom koLon_ln för denallnåinna trevnad.en inför Föreningens Jo-årila tillvaro octr i enlighet med25-år'sicontraktets besteirnmel-""" *åd fastighetsliontoret a1la med.lenmar skal_lbjuda 1111 att hålla snyqgt och rent på iottenra" Rit rr""o lcol-onlst för-pIi]<tar'- 

o - o - o - o - o - o - o - o _ o - o _ o - o _ o _
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styrelsen för ],rstuctclens I(ol-orritreidgårclsf,)r'enin6 får
sarnhetsberiittelsen för f öreningens J.l :sta verksamhetsår
1 jan. - 31 dec . 19'i,1"

ji'1ed1ernsanta1etvarc]enJ.1d.eco1974jre]:i.l4@He1ac1cnti11
föreningenaYStockho].:lsstadutarreno.erade@9.19.]rv.in.
Amende ti lf s -b ad en _*_t!S!c"t3ggl _lgf *l_qg :7_1gj*Er',_ 14 1-44i

ålrrsre-eir-bsr-ruqä-L{pi*q€-!-{p!,aqgs_åqsos_+€äq!"iJs.
Bror selin, Ordf , Iiarl- Johanssoir,v. orclf'. Axel- Erd-cson, sel*,Hjalniar. i{aIlnian, Iiassö":. l{arin tr orsbe::g, v " Sel<ro

Suppleanter i styrelr:en: Sture De1lenby, Dagny pal:n och John palmgre,'r
Revisorer: r\nd.ers SvLrntesson och Olof örn,
Revisorsuppl_. : C " Go lu.ndo,vj_st och Bengt Olof Jansson"

Styrelsen har unCcr året ha"ft t? WfC$_SLeli_1
Föreningens fester och övriga alitrviteter har {enor:tflirts av 4:orna tillsarunansst..rre1sen.Detvargö1cottairrrajnec1för.fris}cningar,ua''gffit
med trubadur från slrarpnäcks ]lu-1tur'konuliit6, ftiiclsonnrar- octr Höstfest sarnt festenför ltolol1ins pensionairer nied irsffe ocir tEirta sa;nt unclerirårll'ing från skarpnäcksförsarlli-..:g ncd sång och. nusi-k" Uncler mi-Cso:narveckan ordna.cles santidi-gt en ut_ställning av tavlor genon Skarp'äcks lrultur.l:;oruri*;16.santliga arr&ngcna1lg var vlilbesökta och genonförd.es nrecL god strimning. son av-slutning och ta.ck för cLen gångrra säsongen bjöds sa"nitlj-gn nedvcrke,nde på enfest i förenl' ngshuset"
!-Lo-9Ä$-]+9,cry$-ens .bgå-tl9-qi. genornfördes i novenber irå restaurant 'Btåsutrl
--r-T]l"-r--lavi.tgulc vrgvvr !.f 

jeall-:P n bicirog 
"åu- i- 3i ;"* . _--_'.:

Under året har _1*3_S_!i+S_or b;,;t+; äqarc,
Uqder våfe.]l--ocir fiirsorllttren'i 9Zl ciiskuterac.es frågan o:l r--r"tt seitta upp e1r nyaffär, Pe grdncl 'av 

s*tora ;k;""d"1r,., åtaganJ"n 
"r.t ltray on cn del extraarrange-mang förela.gcia av l{älsovårclsnänndcn glcir c1e tta e j att genonföra.

Läaega*Eer.-iep-o.n-gql-q-E-lllåsqlr---qqrlgr-pg hå1lits i gaLnsica gott skick trots clenovanligt regniga sol:llla.lren. rariJ-Jorra:rlson ir:r genoa jrontakter rned ga.tukon-toret sllaffiLt 19 lass sopsantl -ii1'l yd.ggr;1ei,

lä-{-å:'sq.;j93.19_.'.72 fici; styr.clsen j- uppdrag att o3ctna med kartor eller väg_skyltar inou onr:åclet. Kilr'r,'or l".ilr har: anskåffats och uppsatts inorn onrådet tillväglectnlng f ör. ttcsi,l:arc 
o

-2-

härnecl överl-rinna verk-
onfattande tiden

Nl a anordniqA*f vicl sopl:Låintniirg
föreningsområclet" |et gä1tde att
sovårdsndnnclen 

"

harefte::treårsförhancr1ingarrtecrSa1tsjöfart,
Gatulcontoret och stocjiiiorns lokal-trafj-lc rintli.gen uppsatts yicl hållplatsen.
grqg!.--qg_åLvj,_F:g.qg_*.rt--!_ql-rs_!.tfl-g.r nainnast vilgen nec antedning vattenfallsdubbl-ering arv kftrrtlconir{:Jn irJr "iter långa och :rånga förhancilingar äntli.genblivit 1öst" Be:.'ö::r-ta. necllet'tmar fj-ck dela pÄ trettiotvå,r,r-rsen lrronor som ersätt-ni-ng för'rissi intrång och stugorna f1ck 1iggr, lrrrar. vattcnfall fick rlispansfrån EnergSivcrilet"

BeträSfqn_4_e_ yqrqrlgqu"qfa.!_! +4å son beslö,usr..id 1974 äys årsnöte, föres1årstyrelsen ait deisarma till:;nipas även j_ sonilar, cl.v.s" ioilå" ned jiirnna nr.vattnar på jeinna ilatu::i och ojiirna nr" på ojtunå ctatum; ;;;;; särskilt ned tanr,repå att vattenavglfterna har höjts icaftigt i år"
Be,spry-tni4g av -träd ocir buskar. och clämed förkni-ppacle svå.righeter att skaffaarbetski3rt s"i;ätt "i r*koiileLr,le"o",.r*Jru'r"r lrtnccl sarirna gata att sluta sigs€Iint:lan i grupper och koll.ektivt utföra arbetet. Xn se.rklrumrig person måste dockdeltaga a-bt sköta sprutan och göra blari.dningen"

ha:: inköpts och uppsatts på fen stationer inonruppfylla kz.av från renleållningsverket och häl_
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Uthusen rilr urrclcr sol,L,riircn rcp.i:rel'rts UJ-nor;] ui..,psIu'i;rii:ir, av r'riviilig aroets-
kraft. Berggren i nr. 185 har vari-t arbetsledare ocir Nordin i nr. 1O3 har an-
sliaff at byg;gnadsrta"tcri ll-r: t.
?arkerinÄ1.r. 1t,'Iec1lcruar, soit undcr ilet giLngnar ii:rt-.1; anskaffat bil och son ej
El-_-ebiterailc för parl<e::ingsavg'ift ska-ll iiruräla bilinneha"vet ti11 styrel-
sen och i serilbancl meci arrcndeavgiften insända 25:- i.- pgr.$,eri-1I"lgv4lg!.

På g::und r.v .dcg _r!-6gf=r_H!!!qrc4 har övcrsvcilnr-rli; intrri"ffat p;-i ttb flertal
platsr:r lnoir onrårjet. 1",yc'lrct arbe'bc och lcostnaiicr iLar nec'l-1t:gts i fcjrsöken iLtt
ord.na cieniii r.ilitigii f::llig',r. Arbetet h:"r'förs.rlirats genoii att c1e kartor, scnl
visar c-Lriincringslciininiqarnas lägc .rerit ni;^svisandc. lräncringarna lr.ar ofta
varii placeracle ficrl" i-ieter frirn dcn plats lcortcrna utvisat. Vi har klagat
hos fastlgheisliontorct och inlårrniLt råikninga"r på utförc1a arbe ten. Ännu åir
problci-tct inic lö t r.r;r-i unl.rir'n,l iirrgr'-r :i1' p . "i.Lio

_nå! usS!S-ql_lq,f'--_q. lfn clel kolonistcr har k1a6,:"t ör.er- råijr-rrsb,:s'båndet, son d.e

anser: vara för r;-i;ort, rted ];anl''e på bloriknoDper och.1-i.''örisican i störstr all--
mänhet. ngnr,hci.lsi.,lrr3.n irr..r ltctj.tlclat rltt en avslcjutnj-rr.g ltar g;enopfii::ts.

Avloppsfrl'rgan._ ncn i;ir1ig:rrc a.v ilrjlsovij"rci::nCr:n,ie-'n pitta"lacie friq,gan on avlopps-
r"qttenr-lirckt i cr,ikct cl-Icr' rjcnori lLnslirtnj-ng ti11 dräne rinl;sleo,iringarni.L har
neclfört, att Eken, Od"laren, Ska,rpniicJt och lis'buclr-1.e,n i sai:arbete r'red Egendons-
byriLn utså',nt ctt frågcfonnuliir till sei,rtli.]a lcoJ.onistcr nccl upprr,aning att
stoppa i::ll-r. avlopp ti11 i-Lriineringsle cining;.rnr. Yi unc',crstrylcer vilcten, iLtt
dctta rörbuc1 e-.ftcrl-evs si,irslcilt ired tanke pli baclvattnet i Fl-aten.
Föreninfishuset pl.r"r,reras ati by€jltaq r.tt unCe:: soirili',ren cnt ioLrsnötct så bcst,:jnner.
Sort a-Ila liiinner till ilr clet fijr litet vici inoilirusnöten. ,illa kolonister, solt
orkar necl :r.tt utföra några slag av arbeten uncler tillbyggnaclcn oribecies, att
kontakta styrclsclr, i,[eciclelancle on när tillbyggnadcn börjar koln,rcr att sättas
upp på anslagstavlor-ne.

50 år nec'l lis-fu.4den.* l{ecl ,rnlcclrrinij o,.r ctt listuilocn fyller 30 Jlr'i somrar,
kotnter nå.3ot sli,g av f'est-l ig sar,li.L::nkontst att orcinas. Prograntrret är ännu inte
klart, vi .iterkoi-lrer;recl förslag senirrc. En broschyr hrr srltJtanstälIts onl c1e

gångne å:ren. Den kolr-ier r.'bt utcie las ti11 santliga ilolcnister.
Fijrcnlngcn ii:: rcpre scntera.cl:dels gcnon ordf . s;on ii:: 1e ',iar.rot j- krctssiyrelsen
och fastigh.etsnliirnclens lroloniråcl , dels genorl sckictcraren, solt är 1e ,lar:iot
och kasscir i- förbundct sr,nt ir:daro't; i arrencieni'Lr.tnli-cnr

I cicn av faeti,5;hctskontoret till satta kolmittii, .;ort s;k,rll arbcta ;:ec1 plane*
ring av nya irolonior:riLcr,en ingår föreningens oriif. Kouritt6n har till Fastig-
irctskontoret fiiresh"3it ctt tiotrLl onr,.,den, bl. or lllm.lcleir, ,3or:1 ligger ncllan
h-stuilc-ien och F}:Ltenbaaet si:rt clet o,iråc.i.eson ej blev utrryttjat vicl clen ti-
digarc otrniinncla frrligln lrei.l Yattenfell ocir flyitningen r:.T 12 stugor fr:i.n
or:irådet intill str:ra y;t":],en sailt onreicl-c-b nellan I,i stuclcicn och Ocllarcn.
Det h:rr ve.rit sr.:r.rt :tt 1-'r i5 rirg a:rbcte t l:cci iir frjleslas;iri cr,t:r:iic1ene. Vic-L
kolonitr.id.alå:r'lsråci.e ts srui,l:rnträrlc i iicceubcr 197.'1, l:irnaclc l<cr'ti,titt6r-tecllcruner-
na in en prctcstskrivelsc til-1 fr,Lstighctskontoret rreJ i-rppr.trnini; att o;rgåcnc1e
börja plutcringcn r:ri>cL clc fijres1ai1n,:. lcolonioi.tr5"rt-cna.

I rir har o,:kring 750 nye odlingllanC och fritirslrnci iord"ni-ngsstäillts.
Fågelsångonr lljulsta, Johanrreshtird, Orhen och Srrlirhol.rrun. Arb,:tet :reci flera
clylilct onriLclcn irilij'rr t.ex. vir.1 Alby, Gubbkairret" Halluncia och ll.rsby"

Undcr sonr.aren_hi"r _en llyrclsellq+f erqn€ g.norlf ij::ts rLcc'l scxg4r"Lippens styrelser
i Ekeres fi.:rcningshus och cn liknande lconfcreils ilenortförclcs u-niier irösten i
Kdr::torps iieiborgarhus rrltr',lid tivcn krctsstyreiscn ci,, ltcg.
åjSS_ich-"f-SE*_C_qn Unclcr höstctr inbjöd kretsstyrcls,:n ti11 cn ordfijrancle-
konfc:'ens i idartndhusct ltcti 2 rcplcserrtantcr friin.rar och cir ait clc 31 st
S t o c hh.o rr-rslco loni c rnr- .

Vid sru.ltlige cLcssa til-lfi.illen diskutcr::c1cs o1j-ka frågor L;on beriir och
rir aktuclfa för Storstockholns Kolonitradi4årilar cch F.:i-tiilsbyr"r.
Krctscn her orcln:,.t :-re i liurs j- rrFörcuingsteknikrr unclcr hösttn. I;;r nålrva-
rande piigår änil,r cn llurs i rrFöreningsteknikrr s,'r:rt cn lc;rs i "Träc1gårdstekniktt
i kretsens lolialer vici Bmnnsgat:in 28.
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Förbunilet gch Stoclcholnskrctsen har haft två sarnanträffanden uncler året och
dlskuterat gcnensan-ura fr'ågor.
Fö::bunclethar under hösten genonfört en Nordisk koloniträff på Hässelby s1ott.
Gröna Internaiional.eg ha,r' haft kongress i Hollaird undcr sonnarcn. Fer,rton
na.tioner de ltogo.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

I tur att l:vgai ur styrelsen vid årsnötct dro följancle le clanötefl
Bror Selin. Orclf öre.ncle ,

Karl- ,loharlssolt e v. Orntorand e ,

l,'Iec1 förhoppning att clet koi,mrancle vcrksr::ihctsåret bl-ir fra.ngångsrikt för
vår förening sar-rt hefa l<ol-onirörelscn tackar st;rrs1u"tr alla för det förtroende
son komit oss till c1el under å.r 1974. AvgrLencle l-ccicr:öter ställ-cr sina,platser
ti11 årsstCrrr.ans f iir"fog.nd e.

Stockholn i- februnri 1975-

r
Bror Selin,

Ordf.
Karl Johanssorrr

Yr Ordf.
AxeI Xricson.

Sckr.

Hjalnar lial-l-:ran.
Ta^ ^^x-"r\cLDDVA.

Karin lorsbc.r:g.
v. Sckr.

r

-
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JgaX.rgq b:.!tn; tc{tLo 111 1f7.],

1e7a:

Skuld.er:

Rese rvf oncl lconto:
I{apital lccnto:

[illeårrsar:
Kassa konto:
Postgirc' konto:
Sank konto:
Inventa"ric kcnto:

i5.OOO:00
'sO .7 65 z 60

T'i I I o'i-."o-.

Klssa kon-bo:
Post;;i-ro lconto;
Banic kc;n'bo:

541 r 46
r I .or\)Lt.ov

ÅA a70nEtr''t+.L)4.))

Kas tnaclc r:
Avsk:'ivning Inventari cr: '1 .651 : 45
Arrcnile Siocliirolnrs stacl : 60 

" 4 64 : OO
SarnantriiCcstralit:urcntcn | 3.46520A
Dräneringrr: 2.,179 zO5
Elströn: 1 ,O4g:55
Försr-ikringar: 1 ,O45:5a
3örbuncie t: 4.545:OO
Föreningshuset t 3O;r175Festpl.-ts: 69j.25
Gr'äsnattor: ?.134275
Idrottsf öre ning;e n listud,icn z 600: OO
Kre tsen Stccidrchi : 7 57 z5O
Kransar och prcsenter: 1.02O;OO
Orrkcstna,.i cr: l.OB1:70
Posto ocir skrivrii,,tc::ial2 T94z7ORenhållning: 1T .O3B z'lO
Sliatter: 680 : OO
Tclefoncr I ?OO:OO
Uthus i 2.79926O
Väger cch lrrrkcr.in5;p1:Ltscr': Z, i:,85 tOO
Vatten | 6.52T 295
Årsriötc ocjr :irsltcr:L t-bcl sc 2 1.0,i8: ()O

Avsatt rcservf oncl : J . OoO: OC
T{o-,-i J-q'l z 1,7i- c (..rlJL1:a uclr. :2_r4_/i\:D')*.",,a"",1"", 

l?3:_3;ä;13

Utsåcnde balans konto clcn J1/12 i _9JA!

Sur:rrr" lrrcnor 6ffi
gc_ J97 4.

1irr"'r.trric l:ontoz 928:79
$r;:rr q_[g pg ]_o-Tj *_+j:JSJ_iS o-

lg$:rs_!Si.j_
ilrrcnc1eav3if tcr t 65,59C 295
lr{eillcr,ts,r.vi;lfter | 53. 025 :OO
ili I -,r.ri f*,- r. ? 1 :/r . r\n). t )W.WW
Fester ! j. 01 5:OO
Intr:i.ic-Lcsavgif tcr: 650: OO
Riirrtor: j,514285

1'5O .9 t"6:1O
Sr4ri:,.; lrroncri 13a.94621C

-Wt*cg:
Heservfonc'l konto ; 1B.O0O:OO
Kapital kontc : 4tr.O4?::25

62.O42:25
E:_alz zzS

Äxcl Ericsttn.
rJ -r^I .

7J276
bo l:ou

EN AE7 " / ) !.+)).'lw
3.853 z tr9

62.( t',2:25
-$Uqa icronor: 62.0,12;25 Swu:a kronor:

Bror Sclin.
n r"rl f

Hj. Halhia"n.
K::,ssör

KarI Johansson.
^-.1 +
, t LLI .

Kcri n Fo rsb c:r.6; .
Y. sckr.



REV TSiOidSBERATTELS]I.

UncLcr.tecl:nac1c, utscci-iLa r-tt grani;ka listuclcicns Kolonitriid-grirdsf örcni-ng

' n n - r-rla.nsr'r,.-,..Jclt ocli fört'ir.rtning fcir .rcrllr;rr:-lhc-bsI'Lr:ct i jnnuari - 31 c1e-uaP.a

ceiiber j97+, få cf tcr vcriistalld gr,.nslcnir-rg ,:"vgivrr följ::ntic bcrättclsc.

\ricl fullgörlnclct a.v vårt ui,,ird.r:-Li,i, hava vi tagi t lcl av st;rrs15.tts och
föreningcns nötcsp1otokoll r::'int dc hnnClingar i övri3t, viliia f.ir,ina upp-
lysni-ng on förr:niiti,,cns fö::r'l.ltning och .lioiroilj-ska stö1lning.

Fö,'cnini1,:ns r.liiicnskll,cr, soi-r:r,v oss unti;rlcirs-bltlr il'Lrils-b:i..rrr-ii3 sifirr-
gr.i,inslni.rgn iiro -iö,.:ii l, licul slrnperligcn goil or,-lnrn3 och rct, ii. Itlkons:tcr cch
,rt3ift-" xlo rtyriit.r. gono-t v.rlc:-'börli,-cn lt'tr-'stcrl:c1c vui'ifiirr'--i;iorrcr.

Bchållningen i ltassa, bank och
övercnsstd^nna ncd bokf örj-ngen.

postgiro har kontroller:Lts och bcfunnits

F6reninSens försäkrinSar och viirdc.hancllingar i'r'o i-

Nctlskrivningcir av värclct å föreningens inventarier
enligt fastställila norr:cr.

Dcn av styrclscn upprättade vinst- förlust- och balan;iräkningcn övcr-
ensstCnner ire iL f örclt rilkcnskapeböckcr.

Såsonr friu;rgiir av brlansräkni-ngen av clen 51 cleccnbcr 19'l li \1^T clcn el<ono-

niska stb"llningcn ävcn ulder detta iir avser'ärt förbrittrats nyckct tacj< vare
den rr:gnrike eftcrsor-lnarcn necl ninskacl vattcnförbnrkning. Då avsevärcla höj-
ningar å avgiftcr för vattcn och renhållning aviserats för kcrnancle årct
iir en goci ekononi clairför v5'lbehövlig.

Dii rcvisioncn iclca givit anle.Jning titl några annöricningar hcirstäfla vit
at,t årsnötct r.råtte bcvilja dcn rvgåetrcic styrclscn full och tacksal ansvilrs-
frihct f ör clcn ticl rcvisioncn otlfattar.

Stoclriroli: dan 29 januari 1975
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