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rdnin Listuddens årsmöte onsdagen den 19 mars kl 19.00
Församli salen- Läskärrsväsen. KärrtorD.
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Mötets öppnande.

Fastställande av dagordningen.

Va1 av ordförande att leda mötet.

Val av protokollförare och justeringsnan.

Val av rösträknare. 
:

Frågan om kallelse skett i behörig ordnihg.

Styrelsens förvaltningsberättelse.
Fastställande av balansräkning.

Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av in1ämnade motioner.

Bestämmande av ersättning till utsedda styrel-
seledamöter och revisorer samt suppleanter för dem'

Beslut i anledning av föreningens överskott enligt
balans räkningen.

Framläggande av budgetsförslag och fastställande av
avgifter.
Val av styrel.seledamöter och suppleanter.

Val av revisorer och suppleanter.

övriga ärenden:

Information om Skarpniicksfä1et och Norra Flatenberget.

Höjning av årsavgiften med 252-/är.
Vårstädning, förslagsvis lördagen L9/4, kl 11.00,
samling enligt uppsatta kartor.
Föreningen bjuder på kaffe och bu114 på årsmötet.
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Listuddens Koloni trädgå{ds förening :

Kallelse: Medlernmar i Listuddens Koloniträdgårdsförening ka1las
härmed ti11 föreningens 36:te årsmöte i Medborgarhuset, Kärrtorp
onsdagen den 19 meirs 1980 kl l-9.00. Föteningen bjuder på t<affe
och bul1e.

Dagordning enligt stadgarna $ 30.

som en påminnelse om stadgar och mötesbeslut rneddelas ti11 med-
lernrnarnas kännedom.

Arrendeavgiften ska1l erläggas i rätt tid, februari
bch augusti månader, i annat fal1 blir det straff-
avgift med 5 kronor per månad.

Vid försäljning av stugor, ska1l detta anmälas till
styrelsen för att äga giltighet. Även adressföränd-
ring samt nytt telefonnummer ska11 omedelbart anmälas
jml nyttjanderättsavtalets $ 6,

Uthyrning av stugor är förbjudet av Fastighetskontorets
Egendomsbyrå.

Vid om- och tillbyggnad samt nybyggnad av veranda
eller pergola samt insättande av toalett skal_l alltid
ansökan på blankett i Evå exemplar inlämnas till sty-
relsen med förslag ti11 onändringar. Blanketter finns
att hämta hos styrelsen.

För^all eldning och bränning inom Listuddens koloni_
område krävs tillstånd och Äka sökas hos hälsovårds-
nämnden tfn 58 80 00. Vid eldning av större omfarr_ning meddelas Farsta brandkår för att bespara dem
snabbutryckning.

På ängen me1lan fotbollsplan och nedre ornrådet är det
inte he11er i år tillåret arr upplägga skrot och ej
brännbart avfa11. Den som 1ägger brännbart avfall inom
området måste se till att det omedelbart brännes upp.
Se eldningsförbudet ovan. Container kormner ätt upp-
ställas ett flertal omgångar under soulmaren på sarnma
platser som tidigare. Tider konrner att meddelas genom
anslag på anslagstavlorna.

l'estarrangemang ti11 årets årsmöte, gökotta, sortrnar-
mtite, midsommar- och höstfest samt andra eventuella
aktiviteter, som anordnas av föreningen ombesörjes av
styrelsen och lottinnehavare vars slutsiffra är 0.

Givetvis är frivilliga medhjälpare välkomna atr de1-
taga i förekornrnande arbeten med festarrangemang. För-
beredande sauunanträde med årets 0:or konuner att hållas
i början av maj i föreningshuset genom personlig kal1-
else.

[_



De kolonisEer, som har kraft och ork' att mot ersättning hjälpa
andra kolonister med förekoumande arbeten kan anmäla sig till
föreningens ordförande e1ler kassör.

I1äckarna har i de flesta fall klippts ned enligt tillåtna dimen-
sioner l-.1-0 ur rned några få undantag. Dessa undantag uppmånas att
klippa ned sina häckar i vår.

10 Vid besiktning, som konrmer att genomföras under sofirmaren inom om-
rådet för den allmänna trevnadens skull och i enlighet ned 25-års-
kontraktets med Fastighetskontorets oeh Egendomsbyråns bestärmel-
ser uppmanas alla medlemnar att hålla rent och snyggt på och om-
kring sina lotter. Bränn allt brännbart skräp på och onkring din
lott under våren 1980, före den 1 maj för allas trermad



Information från styrelsen - och verksamhetsberättelsen för år 1979

Styrelsen för Listuddens Koloniträdgårdsförening får härmed överläm-
na verksamhetsberättelsen för föreningens 36:te verksamhetsår om-
fattande tiden 1 januari - 31 december 1979.

Medlemsantalet var den 31 december L979 (303 st). Hela den till före-
ningen av Stockholms stad utarrenderade marken utgör LLZ.9L9 m2.
Arrende ti11 staden utbetalas för 108.310 m2.

Styrelsen har under året haft följande sanrnansättning.

Ordförande Bror Selin lott 40, kassör Hjalmar Hallman lott 93,
sekr Axel Ericson LotE 259, v ordf Sven Lithander l-ott 295,
v sekr Kerstin Persson lott 194.

Suppleanter: Lennart Grafström tott 280, John Palmgren lott 29L
och Erik Lundgren Lott 244.

Revisorer: Anders Svantesson och Olof örn..

Revisorssuppleanter: C G Lundkvist lott 91 och Bengt-O1of Jansson
lott 205.

Studieledare: Tage Jard6us, Kerstin Persson och Karin Hansson.

Styrelsen har under året haft ll st protokollförda sammanträd.en.

Under året har 17 stugor bytt ägare, dessutom inom fami_ljen 4 st.
I

Styrelsen hälsar de nya medleuunarna välkomna.

Ett 20-ta1 om- och tillbyggnadstillstånd har beviljats.

Medlemsavgiften har varit oförändrad 210:- kronor och arrendeavgif-
ten 60 öre/mz. Inträdesavgiften har höjrs fr o m årsmötet B/4 i,g7g
från 100:- till 200:-. (Ändringen införes av var och en i stadgarna).

Den som innehar bil betalar 25:- kronor/är i bilavgift. De kolonis-
ter som under året skaffat bil måste anmäla detta ti11 föreninsen.
Att Over
bilkommitt6n, ingen kolonist har rätt art själv överlåta parkerings-
plats.

Under året har inget avsatts ti1l:eservfonclen.

De 9:or som ej kunde arbeta eller ställa er:säftare till fijrf antle
under sonmarens fester och andra arra har tillstäl-1ts brev
om inbetaln Ei11 föreningen av 100:- kronor som tidicare beslu-
tats av ärsmötet.

Avlidna kolonister har ihågkommits med kransar.

Akliva och gamla medlermnar inom föreningen har gratui-erats på järnna
födelsedagar.



Vägarna inom området har under sortrnaren lagats med grus och sopsand samt
saltats. Mesta arbetet har utförts av frivillig arbetskraft.

Idrottssektionen_ har anordnat tävlingar i fotboll för_j-uniorer. Ivläster-
många deltagare. Idrottsförenirrgen@badmintonsam1ademångade1tagare.Idrottsförenirrgen

har fått sitt årliga anslag från föreningen på 1.000:- kronor samt 500:-
kronor för materialinköp.

I de trädskötarkurser som anordnats av Stockholmskretsen har från
@thanderLott.295,KiddbyLott26L,Lundgren1ott
244, Bii.Iov lott 92 samt trngri.d och Sven Roskvist lott 78.

Varannandagsvattning har ti1lämpats även i år.^Vattenräkningen b1-ev
även i år fåg trots förhöjd avgift till 1:35/m3. Den regnigå sorrDnaren
bidrog dessutom.

Vattnet släpptes på den 1 maj. Hjalmar Hallman lott 93 har skött om
.tr"tttnet" på och avstängning 6arnL reparationer.

Styrelsen påminner om beslutet att var och en svarar för tappkranen
vid tomtgränsen.

Bilkomrnitt6n: Sven Lithander lort 295, Gustav Eriksson lott 207 och
Lennart Grafström lott 280 har försökt att fördela parkeringsplatser
och hå11a ordning på fördelningen av platserna. Listudden har parke-
ringsplatser för alla bilägare, men plats kan inte alltid läggas utan-
för dörren till kolonistugan, vi måste förstå att man inte kan få par-
kera på vägarna utanför sin lott. Respektera numrerade parkeringsplatser.

Ä.rets vårrengöring "Alle man uC' inom området utfördes den 28/4.
llånga kolonister deltog. Containep för grovsopor har varit uppstä1lda
på Listudden under sontrnaren.

Stockholms-kretsens årsmöte hö11s i Åsö gyurnasiums aula 19/4 med fort-
ltog med 5 representanter. Listudden är

representerat i Kretsen genom Hjalmar Hallman. Stockholms-kretsen höll
ordförandekonferens LL/2. Vår ordförande Selin repr Listudden. östra
regt'-onen hö11 samrådskonferens 17/3. Vår ordförande Selin och kassör
Hallman repr Listudden.

Försäkringar: Vårt föreningshus och uthusen är försäkrade för
275 OOA:- kronor. Garantiförsäkring för kassören är tecknad.

Sand- och leklåda för barn har iordningsstäl1rs vid forbollsplan.
nerats til1 föreningen genom John Palmgren

lott 291 m f1.

Telefonkoiskerna. kostar föreningen stora pengar. Garantisurtrnan har höjts
ffiförtfnvidfotbo11sp1anochti111.300:_/ärförtfn
vid uthus nr 2. Al1t fler kopplar in egna telefoner eller ringer hos
den granne som har telefon. Vi får i fortsättningen avgöra om vi ska1l
ha båda kioskerna kvar. Åverkan göres varje år i båda kioskerna.

Igfgnlnggg!"_IS.glgf och andra aktiviteter har under årer genomförrs av
9:orna tills;rmmans ned föreningens styrelse. Årsmöte höl1s i apri1,
vårstädnirrg i april, jökotta i maj, somnarmöte och midsommarfest i
juni, htjscfest och kaffefest med underhållning för pensionärerna i
augusti. Avsl.utningsfesc hö11s med dem som arbetat under sommaren
1, september.



Styretsen framför sitt och medlernnarnas hjärtliga tack tiLl. 9:orna
och deras medhjälpare för det arbete som utförts under sortrnarens
fester och andra aktiviteter.

Föreningshuset har under
Sexgruppens styrelser har
s€ulma problem.

sofltrnaren varit uthyrt 13 gånger ti11 medlenmar.
haft 2 st sammanträden och diskuterat gemen-

Ti11 frågan om byggnation av Norra FlatenberggL som vi sammankopplat
med Skarpnäcksfältet har egentligen inte så mycket hänt under den
gångna tiden, det har varit val under tiden och då är alltid de poli-
tiska partierna försiktiga när det gäller dylika frågor. Vad sorn hänt
är följande, sexgruppens ordföranden har varit kallade ti11 StadshuseI
för sanrnanträffande med planborgarrådet Lennart Lööv, en vecka före
valet och då försäkrades att det inte skulle byggas på Norra Flaten-
berget, trots att en nytryckt karta visade att ett tunnelbanespår
visade rätt in i Listuddens koloni.

Vidare har Skarpnäcks konrnundelsråd anordnat ett rnöte i Bagarmossen
med deltagare från samtliga politiska partier i Stadshuset, också där
tog ordförande Selin upp frågan hur de politiska partierna i Stadshu-
set ställer sig til1 byggnation av Norra Flatenberget.

Endast Centern och Vänsterpartiet Kounnunisterna svarade och yrkade
avslag. Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet svarade inte
alls. Att man skall bygga fältet är helt klart, men ännu har man inte
faststä1lt hur och i vilken utsträckning.

Medlemskap i Fkarpnäcks försarnlings föreningsråd har tecknats för
Lis tudden.

Gåvor: Herbert Pettersson lott 192 skänkt 100:* ti11 föreningen,
Ingeborg Dahl lott 189 skänkt 50:- och Bernard Lindberg lott 151
skänkt 50:-.

Den planerade reparationen av dräneringsledningarna har fått anstå til1s
nya kontrakten har tecknats.

Reparation av räcke kring dansbanan, av taken på uthusen och utbyte av
trasiga kranar har utförts. Dansbanan har cuprinolats"

Sopor, som upplagts av kolonisterna, dels på planen intill idrotts-
platsen, dels i backen bakom dansbanan, har bränts genom styrelsens
försorg.

Dr:iineringspump kan hyras av medl-enunarna för l0:- kronor per dag vid
översvänrning av kiil larc cl-ler dyLikr. lliinviirrdel sc ti I I t-rrdf ijranden
eller kassciren.

-L tur att avgå ur styrelsen vid årsrnötet är f öl j ande ledamöter:
Sekreterare Axel Ericson, kassör Hjalmar Hallman och Sven
Lithander som fyllnadsvaldes på I år L979. Samt suppleanterna
Grafström, Palmgren och Lundgren.
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Slutord:

I förhoppning om att det kommande verksamhetsåret blir frarngångsrikt
tackar styrelsen för det förtroende som visats oss under det år som gått.

Avgående ledamöter ställer sina platser ti1l årsmötets förfogande.

Stockholm i rnars 1980
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Ingående balans konto U\ 1979

Kostnader:

Arrende z 60.654: O0
Avskrivning,inventarier: 2.2t.9253
E1: 2,663225
Försäkringar: 2.244:04
Festplats: 210:00
Gräsmattor: 2,69]:295
Idrottsföreningen: 1.500:00
Jubl leumsfond: 3. Ol0: 00
Kransar, presenter: 2.665;65
Kongressen: 2.844: 00
Me d Lemsavgif t er z 7. 1.2 O: 5 0
Omkostnader: 959:35
Porton,skrivruaterial: 1.52?245
Penslonärsfesten z 522245
Renhållnlng: 22.74J:30
Representation z 250:60
Skatter: 2,4952OO
Sanmanträdestraktamcntcn : 1. 609 : 10
Telefoner: 1.300:00
Traneporter: 700: O0

Utbiltlning: 1.050:00
Uthus z 496:80
Vägar, parkerlngar: 5.O7O:20
Vatten: 12.063:80
Årsmöte,matriklar: 7,)22:.2A
Årets vinst z 4.992:27

144.958:40

Utgående balans konto

rd-llg9gear''
Kassa konto:
Postglro konto:
Bank konte:
fnventarl-e konto:

fnkoms t er :

{*rende:
Ma tl lemsavgiter:
Bi lavglft er:
Fester:
Intr4desavgift er:
Gåvor:fngeborg Dahl

Herbart Pettersson
Bernhard r,indberg

Räntor:
Ut hyrnlng, vat t enoump :

Föreningshus:

)r/r2 l.979

Skulder eget kaoital
Reservfond konto:
Bget kapltal:
Skattcsku lder:
Vlnst och förl-ust:

Skulder:
Reservfond konto:
Eget kapital:
Sku I der, Leverant örer :

Ti ll&ånger:
Kassal konto:
Postglro konto:
Bankkonto:
lnventarie konto:

113.57'r':52

-

Vlnst och förlusträkning den )1-/ 12 l.979

33.000: 0O
68.59)t 77
Il'.983:75

585: 00
1.019:46

99.8a2t65
5.]-78293

106-. tffiöa

399:7A
8.4 10: 75

g9 .409 t7O
5 .357 t96

113.577t52

64.434290
62 .59O: OO

1.850: O0
2.767250
3: 0OO: 00

50:00
100:0C
50:00

7 .I92 295
40: OO

899: 05

144 .959: 4 o

33.000: 00
67.079277

1.5 14: 00
4 .99?:27

106 . 586: 04

Lle tuddene Ko lont t rä dgårdsf örenlng/ Utyre 1een
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NEVISIONSBERÄTTEISE.

Unilerteeknade, av årsmötet utsedda att granska Llstuddens
Koloniträdgårdsförening u.p.å. räkenskaper och förvaltning för
verksamhetsåret 1 januari 31 decenber 1979, få efter verkstä1ld
granshting avgiva f ö1.jande berätteIse.

Vid fuIlgöranilet av vårt uppdrag, har vi tagit del av

styrelsens och föreningens inötesprotokoll, samt de handlingar i
övrigt, viJ-ka länna upplysning om föreningens förvaltning och

ekonomiska stälIning.
Föreningens räkenskaper, som av oss underkastats fullständig

siffergransknlng, ä.ro förda rned synnerligen god ordning oeh reda.
Inkomster och utgifter är styrkta genom vederbörllgen

atte sterade verifikati-oner.
3ehå11ningen I kassan samt belopp innestående i banker oeh

å föreningens postgirokonto har kontrollerats och befunnlts överens-

stämma med bokföringen.
Föreningens försäkringar och värdehandltngar ä.ro i god ordning,
Den av styrelsen upprättade vinst-, förlust- tlch tralans-

räknlngen överensstämmer med förda, räkenskapsböcker.
Såsom framgår av balansräknlngen av den 31 deeember 1979'

har föreningens ekonomiska ställlning under året något försämrats,
b}.a. beroende på öka<le utgtfter för renhål1ning ned närmare

sextusen kronop emot föregående år. Töreningens ekonorni får dock

anse! såsom god vilket behövs mecl tanke på ständigt ökaile kostnader.
Då revisionen icke givit anlednlng tt1l några amä.rkrringar

hemstä.lla vi,
att årsmötet nåtte tillstyrka den uppgJorda balansrälmingen,

samt bevilja den avgåenile styrel sen fuI1 och tacksam ansvarsfrihet
för den tid revistonen omfattar.

2L januarl lgBO

Andefs Svantesson
R e v 1 s o r e r.

oekholm



L ISTTJDDENS
KoT, or{ r rR l: n g Ånns rönBil rI{c

t1

ÄgslgsH'
Arrende:
AvskrLvning lnventar.
Et:
Försäkrlngar:
Gråenat tor:
I tlrot t sf örenlngen:
Kransar, presenter
[edlensavglft er:
Omkostnader:
?orton, skrtvmater.
Penelonärefegt:
Representatton:
Renhål-1nLng:
Skatter:
Saruaant rä de s trakt anent .

Te1 efouer:
Transporter:
Utbtldnlng:
Vägar, parkerlngar:
Vatten:
Årsmöte,batrlklar: ,

0förutsedda kostneder :

Budgetförs).ag för 1980

60,554:00
4 .000:00
2 .800: 00
2.600:00
2 . ?00: 00
1.000:00
2.700:00

10.150:50
1 .000: 00
1.520:00

600:00
150:00

28.000: 00
3 .2 00: 00
1 .700: 00
2.400:00

?00:00
1 .000: O0

3.000: 00
1"9.000: 00
1.400:00

400:00
150.874:50

IsE@'
Arronde:
ile dlensavglft er:
Bllavglfter:
Feg t er:
fnträdesavgtfter:
Räntor:

6,4.435:00 .
7o.155: oox/
3.850:0O
1.500: 00
3.4O0: O0
?.500:00

-

15O.84O:00

x) Inkluderar höJd - nidllemsavgift
från 210:_ tit,l Z)5t- get år.

L ls tud dens Kolonl trä d gårdsf örening/, tyrel s en




