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tÖLL

rdni Listudd.ens årsmöte 8/l+ f Föreni huset Listud.d"en 
"

Mdtets öppnande.

Fastställ-ande av d.agordningen.

Val av ordförand.e att l-ed-a mötet.

Val av protokollförare och justeringsrnan,

Val av r'östräknare.

Frågan om kallelse skett i behörig ordning.
Styrelsens förval-tningsberåttelse .

Fast stäU-ande anr bal-ansräkning.

Berrisorernas berättelse 
"

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
Behandling av inldmnade motioner"
Beståirnmand.e ay ersättnine till årslnötet utsed-da
styrelseledarnö'ber och revisorer samt supplean-
ter för dem.

Beslut i anled.ning av föreningens överskott
enligt bal-ansråkningen"

Frarnläggand.e ay bud.getsförsIag och faststäl-l-an-
d.e av avgäld"er,

Yaf av styrelseled.amöter oeh suppleanter,
TaL w revis.orer och suppleanter,
övriga ärend.en I

Information' om Skarpnäcksfältet 
"

TaI av antalet omhud. ti1l kongressen i augusti 1979,

Yårs.tädning, fgrslagsvis lördagen 2I/l+, kl 11.00,
sanling föreningshuset .

Föreningen bjud^er på iraffe och bul_t-e.
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Listud.d.ens Kolon_@:

Kall-else: Med.lemmar i Listudd.ens Kolonitrådgård.sförening kal.tas
hårmed, till- föreningens 35:te årsmöte i Föreningshuset, Listudden
söndagen den B april kl- 11.00 1979. Föreningen bjuder på taffe
och bulle.

Dagord.ning enligt stadgarna $ :0.

som en pånrinnelse om stad.gar och mötesbeslut med.d.el-as till med.-

l-eqmarnas kånned.om.

Arrendeavgiften skal-l er1äggas i rätt tid, februari oclr
augusti månader, i annat fall- bl-ir d"et straffavgift med
) kronor per månad..

Vid. försäljning av s.tugor, skall detta an:nälas tiJ-t styretsen
för att äga giltighet. Även ad.ressföränd.ring samt nytt telefon-
nux@.er skall- omed.elhart arurålas, jnf nyttjand.eråttsavtatets $ 6.

Uthyrning av stugor är förbjud.et av Fastighetekontorets Egen-
domshyrå,

Yid om: och tillhyggnad. s,a4t ny$ggnad av verand.a e11er per-
gola samt insåttand.e arr toalett skall alttid. ansökan på llan-
kett i två ex inlärnnas. ti11 styrel$en med. förslag til1 omänd-
ringar. Blanketter finns att häruta hos styrelsen"

E]9ning inom onrådet. är fFrhjudet under tiaen från midsomrnar
til]=99", l_o p,rf"pli. vid ärani-
kt 18.00 får ej brännas träd.gårdsavfall, gråso köksavfalf eller
l-iknand"e. Detta hör låggas i komposter och blir då en god göd-
ning,

På ången neffan fothollsplan och ned.re områd_et är d.et inte
heller i år tiffåtet att upp]-ägga skrot och ej b::ånnbart av-
fa1l. Den som lågger hrånnhart avfall inom område-b måste se
till att det omedelbart brännes upp. Se eld.ningsförbudet ovan"
container kommer att upps.täl-ras ett fl-ertal omgångar und.er
sonmaren på sam,a platser som tid"igare. Tid.er kommer att medd"e-
las genom anslag på anslagstavl-orna"
Festarrangemang ti1l årets årsmöte, gökotta, sortrnaz:möteo mid*
SQrIft€,r<".och höstfest sant and"ra eyentuella aktiviteter, som
anordnas av föreningen omhesörjes av styrelsen och lottinne-
havare vars slutsiffra är 9,

Givetvis år frivil-liga medhjålpare värkomna att d"eltaga i före-
kornmande arbeten med festarrangemang, Förbered_ande sammanträd,e
naed årets 9;or kororner att tråtl-as i hörjan av maj i förenings-
huset genon personlig kallelse"

F.



De kolonister, som har kraft och ork, att mot ersättning
hjälpa andra kolonister med förekommand.e arbeten kan anmåla
sig till föreningens ord.förande elfer kassör.

Håckarna har i de ffesta falI klippts ned enligt tillåtna
dimensioner -1.10 m ned. några få und-antag. Dessa und.antag
uppmanas att klippa ned. sina häckar i vår.

l-0 Vid. besiktning, som kommer att genomföras under sortrnaren
inom ornrådet för d"en allmånna trevnad.ens skull och i enlighet
ned 25€rskontraktets med Fastighetskontorets och Egend-oms-
byråns bestännelser uppmanas al-l-a med.lersnar att hål-l-a rent
och snyggt på och omkring sina lotter" Bränn all-t brännbart
skräp på och onkring d-in lott und.er våren L979, före den 1 maj
för al-las trenrnad.



Infornation från styrelsen - och verksamhetsberättel-sen {ör år 1978

Styrelsen för Listud.d.ens Kolonitråd.gård.sförening får härmed. överl-ämna

verksanhetsberättelsen för föreningens 35:d.e verksa,rnhetsår omfattand.e

tiden 1 januari - 31 december l-978.

Med.l-emsantalet var d.en 3f december 1978

ningen av Stockhol:lLs stad utarrend.erad.e

d"e till stad.en utbetal-as för 108.3f0 m2.

(go: st). Hel-a den till före*
marken utgör ILä .}I} 12. A"""n-

Styrel-sen har und.er året haft följand.e sanmansåttninF.

Ord.förande Bror Sel-in, kassör Ingvar Sönnerfors, sekr Axel- Ericsono v ordf
Lennart Grafström, v sekr Kerstin Persson.

Suppleanter: Sture Dellenby, John Pal:ngren och Sven Lithand.er.

Revisorer: And.ers Svantesson och 01of Orn.

Revisorssuppleanter: C G Lund.kvist och Bengt=O1ef Jansson"

Styrefsen hal und.ef, åIet, halt 10 st protokollförda sammantråaen"

Und.e{_året har 23 st}rgg.r, bybt ägare, d.ärav inon famil-jen 2 st.
Styrelsen häfsar d.e nya medlermrarna välkorona.

Et!, ?9=tal- on-: .ogir li+Flreenadstil-l-stånd. har heviljats

Med.l-emsavgiften har varit oföråndrad. 210:- kronor och arrend"eavgiften
.. ,2b0 ore/m .

Den som innehar bil betalar 2J:* kronor/är i bilavgift. De kol-onister som

und-er året skaffat bil- rnååte annäla, d.glta till- föreningel. Al-1 överlåtet-se
av parkeringsplatser måste gå över styrelsen el-ler hilkonnitt6n, ingen-

kolonist har rätt att sjålv överlåta parkeringsplats.

Tj-ll resgrvlonden hg,I. För år 1978 avsatts 5 000;- kronor.

De B:or som ei kundg arbeta eller ställa er,spttare tifl förfogande ui]*gf-
solnmarens fester och and.ra arrangemang har til-lstä]lts brev om inbetal-"
ning till föreningen av l-00t-.kronor som tidigare besl-utats av årsrnötet"

Avlidna kol-onister har ihågkornmits med. kransar.

Aktiva med.lemmar. inom föreningen har gratulerats.

vägplla inom områd.et har und.er sornnaren hJrrl-atso ragats med grus och
sopsand sant saltats, Mesta arbetet har utförts med frivillig arbets-
kraft.

t"'"



Id.rottssektionen har anordnat tävl-ingar och mästerskap. Motions-
gymnastik med. intresserad.e kolonister, ga.rnla och unga, har pågått
båd.e i föreningshuset och på fotbollsplanen när väd-ret passat.

fd.rottsföreningen har fått sitt årliga anslag från föreningen
på r ooo:- kronor.

f d.e träd-skötarkurser som anordnats av Stockhol-mskretsen har med-

d.eltagit. Föreningen har betalat avgiften.lemmar från Listudd.en

Varanpand.agsvattr-rilg har tiJ-}irnpats åven i år. Vattenräkningen
blev i år 1åg trots höjning av avgiften.

Vattnet släpptes på den 1 raaj " Lott 91 Lundkvist har skött
o?det med hj äl-p av Hj aL:nar Hall:nan lott

Bil-kcronitt6n: nr B Lars Olofssonr 2L9 Sven Lind,berg och 2lB Gösta

Sköl-d, har försökt att fördela parkeringsplatser och försökt att
tiålla ordning på töraetningen av parkeringsplatser. Listud.d.en har
faktiskt parkeringsplatser för alla bilägare, men parkerings*
platsen kan inte alltid vara til-lgånglig utanför d.örren tilt ko-
lonistugan, kolonisterna måste förstå att d.e inte kan få parkera
på vägarna utanför sin lott. Respektera nunrerad.e parkerings-
platser. 

,

yårrepePrirlF. ]'1ule nap.FSlr inom området utfördes aen r6lh. Många

kolonister d"eltog. container för grovsopor har varit uppställda
på l,istuad.en und.er sorrmaren 1968.

qtle\boLns-kretsens årsnöte höl-l-s i Medhorgarhuset den 20/)+ f97B
Listud.d,en yar representerad. av 5 representanter. I{retsen valde
ny ordförand.e efter Percy Ahnhern och ny y ordförand,e efter Bror
sel-in. Til-l ordförand.e vald.es Gunnar Hall-d.6n, söd"ra Tantolund.en

och til-l kassör i kretsen Hjalnar Hal_lman, Listud.d_en, Vi år där*
med- även d.etta år repres.enterade båd.e i kretsen och förbundet"

ISlt..fsrlcliPgslru.s ocir uthusen är försäkrade för 275 000:- kronor.
Garanbiförsiikrin5g för kassören är technad.. Brands]åckare har in-
köpts och placerats i föreningshuset.

san$*gc,h, ]eF]åda för balr.r

huset.

F

har iord"ningsstäIlts vid förenings-



Telefonkioskerna kostar föreningen stora pengar. Garantisurnman har höjts
tiLl- tred.ubbel-t belopp, enligt televerket. Allt fl-era kopplar in egna

telefoner el-ler ringer hos grannen som har tel-efon. Vi får i fortsått-
ningen avgöra om vi skall ha båd-a kioskerna kvar. Äverkan göres varje
år i båda kioskerna.

Föreningens fester och and"ra aktiviteter har under året genomförts

av 6:orna tillsa,rrutrans med. föreningens styrelse" Ärsmöte höl]-s i april ,
vårstäd.ning i april, jökotta i maj, sonmarmöte och mid.somnarfest i juri,
höstfest och kaffefest med. underhå1J-ning för pensionärerna i augusti.
Avslutningsfest höl1s med" d.em som arbetat under sommaren i slutet av

augusti.

Styrelsen flprolör sitt och med,lerunarnas hjärtliga tack til1 B:orna och

deras medhjälpare för det arbete som utförts un<i.er sornmarens fester och

and.ra aktiviteter.

Förepingshuse! har under sorurnaren varit uthyrt fem gånger tilr- med.*

lemoar. Sexgruppens styrel-ser har i vanlig ord.ning haft sanrnanträd.e

och d-iskuterat gernensafima problem.

1979 gå]l-de dep stora fråganr rnötet i Med"borgarhuset i. augusti för
santliga med.lernmar tillhörande sexgruppen om bebyggelse av Skarpnäcks*
fältet, Nora Flatenberget och Skrubbatriangeln. Mdtet var välbesökt
och samtliga talare försåkrade att yåra koloniområd,en får ligga kvar"
Veckan efter augustimötet överläi.rnnad-e d.e sex ordförand.ena en reso.lu-
tion till finansborgarrådet UIf Adei-son som antogs på mötet i Med.bor-

garhuset, d.år .vi frarastållde våra krav som i hurrud.sak gick ut på att
ingen byggnation får genornföras i Norra Flatenberget och Skrubbatri-
angeln, Ord.föranden selin har tidigare frarnhå[it :'- en artikel i
ttKoloniträdgård.enrt nr 5- r97B att, det viktigaste är inte vad d.e po-
litiska representantema såger vid enskild.a mötestilffälJ-en, det vj-k*
tigasbe är hur d.e röstar centralt när frågorna skall a,vgöras i ful-l-.^
måktige

f.



En hemgjord. taklarrpa av trä har skänkts av Neneth, l_ott l3)1, vi tackar
för gåvan.

Den planerade reparationen av dräneringsredningarna har fått anstå tills
vidare.

-n". f"ra -opstattpt. inom ornråd.et har cuprinolats. Dörrarna på uthusen
har mål-at s.

runt festplatsen har utförts.

Sgpor, som uppl-ågts ay kolonisterna, dels på planen intil_J- id.rottsplatsen,
dels i backen bakom dansbanan, har bränts, genom st;rrelsens försorg.

lränipgspr:rnp kan hyras av med.lermaarna för .r_0;- kygnor per d"ag vid_ öyersyän-
ning av källare eller d.ylikt. Hänvänd.else til-l ordföranden el-l-er kassören.

r, tFr att pyFå ur strrelsen vid årsmötet är följande r-eda:nöter:
Ord-föranden Bror Selin och y ordföranden Lennart Grafstrom och y sekr Kerstin
Persson. Dessutom har kassör Ingrar Sönnerfors avgått ur st;rrelsen på grund.
av avflyttning från Listucl-clen, Tid.igare kassören Hja]:nar Hal-lman har intrått
i I Sönnerfors stäl-le.

Slutord;
I förhoppning om att d.et korrmand.e verksanhetsåret blir frarng{ngsrikt tackar
styrelsen för det förtroend"e sen visats oss 

'nd.er 
L|TB.

Avgåend"e l-edamöter stät-ler sina platser till flssrQtets förfogander

StockhoLm i nars t_979-

Bror Selin
ord.f

Lennart Grafströn
y ordf

Ingrar Sönnerfors,
kassör

Äxel Ericson
sekr

Kerstin Persson
rr sekr
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Ingåenttc balans &nts: 1/I 1978

S ku lder:
Reservfond konto:
Kapltal ltonto:
Vinst och för1ust:

Kostnader:

Dräncrlngar:
F'l .

Försäkringar:
Gräsmat tor:
Idrottsförenlngen:
Kranrar-pres ent er:
Krets och Förbund:
Onkostnader:
Porton-s krlvraat eria 1:
Renhå1lnlng:
Representation:
S katt er:
Traktament en :

Te lafoner:
Trans'port er:
Uthus:
Vägar*parkerlnger:
Vatten:
Årsrnöt e -nat rik lar : I

Fest er:
Gåvor:
Ut bi ldnlng:
Avskrlvnlngar:
Avsatt t11.1 reservfond:
Årets vinst:

T i 1 lcånsar:#

I(essr kontr:
Postg'i ro konto:
Benk krnto:
Inventerle konto:

Tlllgångar:
Kaes,n. konto:
?ostgiro,konto:
Bank konte:
Inventarie konto:

88 .584 i 0o

Vlnet_egh jqllql.ueträkning den 31l12 1978

Ut gående_la lane kont oJ 1/ 'l:g_l27 g

fnkonster;
Föraningshus:
Arrende:
Mad larnavgl-ft er :

Bl lev6ifter:
fnträdcsavgifter:
R&ntrr:

Skulder etet Egul!g!:
Reeervfond ksnte:
fi6et kapttal:
Skulder:
Vlnst rch förlust:

28. 000: 00
39 .257:43
2i..326 257

240: O0
2.798t65
1"874:00
L.775: 3ö
1 . 000: 00
1.103:50
7.l-2}z5A
2 ,933.20

838:90
l-6.940: 10

276 t 15
2.003!00
2.220285
1 "612: 10

500:00
2 .674t 80
1"268:00
1 .802 :64
1.O43:40

932:51.
149:25
400:00

2.296226
5 . OCO; 00

l'9:293 z 52
78,4 oLq3

399: 10
8.4 10:76

99.4a9.7O
5 .357 t96ffi

3t.7 t75
37I238

80.480;65
7 .414:22

88.584:00

66; 08
3.476250

62 .555r oa
3 .)75 z AO

2 ,300; 00
6 ,229 t o5

78.401-:53

l3 .000: 00
48.6o0t25
l-l-.983t75

-I9,993t?1_II).177 252

f,
t-

Llstud d ens Ko 1on j-t rä dgårdef örentnt/
Styrc lecn.
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KOLON ITRADGÅRDSFOREN I NG

Fock

JOHÄi.INESHOV
Po:rqir,:; l5 6211 n p .v r. s_r o,F s s 3 F ii r r .E ji, s. E,

Underteclarade, &v årsnötet uteedde &tt grenska lletuddens
Kolonlträdgårdaf$renlng, llrp.8. räkenekaper och förvaltning för
verksamhetsåret 1 Jenuerl - 31 december 19?Bn få efter verkstäl-lit
granelrtln€; avglva föJ-Jaude beråi.tteLse .

Vld full,görandet av v&rt uppclragr har vl taglt del ev
styrelsens och förenlngens mötssprotokol.lo eamfi de herndLlngar 1

övrlgt, vllka länna upplysnlng om förenlngene förval"tnlng oeh

ekonomtska etä1l.nlng.
Förenlngens räkenekaper, som ev ose underkastate fulletändlg

slffergranslimlng, äro förda m€d god ordnlng och reda. Inkomster
oeh utgifter äro styrkta €enom vederbörllgen atteaterade verLflka-
tloner.

Behåll"nlngen I kaesan eant bel"opp tnnestående I banker och å
förenlngen* postglrokonto ha:: kontrollerets och befr.rnnlts överene-
etänme ned bokförlngen.

Föreningens försäkrlngsrr och våirriehandllngår ä.ro I god ordnlng
Den av styreleen upprättade vtnet-, förLust- oeh balane-

räknlngen överensstålneer rned förda räkenskapeböeker.
Såsom fra"ugår av balanaräkntngen Ev den 31 december 19?8,

har för<lntngene ekonomlska rtäLl-nlng även under året fiirbäitrate,
uiycket beroende på den våta sonmsrsn och därmecl mtnekad koetnad
f ör vattenf örbruheingen.

Då revlslonen tcke 61v1t an1odntng t111" några annär}urln$ar
henstä1"14 vl,

at', årsmötet nå.tte 113.3-etyrka clen uppgJorda balansräkrrlngen,
samt bevtlJa ilen avgående styreleen fulI och tackeåm ensYåre-
frlhet för'den tld revlslonen omfattar.

)Boclrhol-n 
den I

L/,,r,i-H,r*/n,.
Ande2a Svanteeson

l--

nevtsor€ro



1r_

Bud,6etf örs lag för år 1979.

Kretrrder:

Arrende : 60.654:00
Dräneringz 2.400: OO
Fcstplats: 100:00
Försäkringar: 2.400:00
Gräsmattlr: L.775zOO
81: 2.400:00
Idrottsförenin6era: 1. OOO: OO

Kransar och presenter: 1.600:00
Krets och förbund; 7.120:50
Orakostnedsr: 2 .95O:5A
Renhål.lning: 20. ??5: 00
Skattår: 2.994200
Samnanträdegtraktanenten: 1.200: 00
Teleforert 3.000:00
Transporter: 700: O0
Uthus: 300:00
Vägar,parkeringar: 2.500:00
Vatten: 19.500:00
Årsnöte,natrikler: 1.200:00
Kongressen: 2.800:00
Avskrivnln6ar: ' 1.505i80

139.074: 00

fnkonster:

Arrende:
Mcd lcmsdvgifter:
Bl levglfter:
Inträtlceav6if ter:
Räntor:

64. 150: 0 0
62 .3602 OO

).)75 z oO
1.700: O0
6.300:00

a :00

Listuddenc Krlonlträd6årdsförening /rrr""lecn.
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