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-hg"faU"g__1,_f " !_ga,{g"g__eggq9 !e_gn sdagen den t 7 marq_l:l,r2r_0 Q

För:samli_qgqs_ale*nr_1,_åqb_a5_lqy_Ag-en,-J{åirrtorp.

l. Mötets öpnnande

2. FaststäIlande av dagordningen
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförare och justeringsman
5. Val av rösträknare
6. Frågan om kallelse skett i behörig ordningt ' J. Styrelsens förvaltningsberättelse
B. r'aststäIlande av balansräkning
9. Revisorernas berättelse

ft I0. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
ll. Behandling av inIämnade motioner.

trörslag till höininq a-rz h\zresavgiften till föreninqshuset
L2. Bestämmande av ersättning till utsedda styrelseled,amöter

och revisorer samt suppleanter för dem

13. Beslut i anledning av föreninqens överskott enligt
balansräkn ingen

L4. trramläqqande av budgetförslag och faststäIlande av
avg i fter

15. Va1 av stvrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
n. Val av studiekommitt6

1 lE. Va1 av valberedning
i9. övriga ärenden:

Vårstäc1ninq, f örslagsvis lördagen 24 . 4 och söndag 2.5 . 4

- kl 11.00' samling enligt uppsatta kartort' Atg. eventuell övergånq till ideelf för:ening
I'örslag om byggancle av toatett och ev. dusch rrid fcreningshuset

20. tröreningen bjuder på kaffe och bulle på årsmötet



_r,f e_!_g5|de_qq_Äglolf f_!redsårdsf örea]-ryq:

5-qllglse: Medlemmar i Listuddens Koroniträdgårdsförenins kallas
härmed ti11 föreningens 3B:e årsmöte i Medborgarhuset, Ilatlqqrp
onsdagen den f7 mars Lgg2 kl 19-00. Föreningen bjuder på kaffe
och bu11e och ev. underhållning.
Dagordninq enliqt stadgrarna $ 30.
som en påmrnnelse om stadgar och mötesbesrut medderas ti11 med-lemmarnas kännedom:
1 Arrendeavqiften skalr erräqgas i rätt tid, februari_och augusti månader, i annåi fall blir det straff_avgift med 5 kronor per månad.

2 vid försärjning av stugor, skalr detta anmälas tirlstyrelsen för att äqa qirticrhet. Även adressföränd_ring samt nytt ter,efonnummer skal1 omederbart anmä1as,jmf nyttjandera,ttsavtalets S 6"

3 uthyrning av stuqor är förbjudet av Fastighetskontorets
Egendomsbyrå.

4 vid om- och tilrbyggnad samt nybyggnad av veranda ej-rerpergola samt insättande av toaleli skall afttid ansökanpå brankett i två exemplar inlämnas tirr styrelsen medförslag ti11 omändringar. Blanketter finns att hdmta hosstyrelsen.

För all eldning och bränning inom Listuddens koroni-område krävs tilrstånd och ska sökas hos hälsovårds-nämnden tel 58 B0 00. vid eldning av större omfattninqmeddelas Farsta brandkår för att bespara dem snabb-r.:tryckning 
"

På ängen mellan fotbollsplan och nedre området är detinte heller i år t-irråtet att upplägga skrot el_Ler bränn-bart avfalr. Den som lägger brännbaii avfall inom onr:ådetmåste se tilr att det oååaetnart brännes upp. se eådninss-förbudet ovan. container kommer att uppstä11as ett fler*tal omgångar under: sommaren på samma piatser som ticlisare.Tider kommer at-t medderas qenom anslag på ansraosi;"i;;;;:
Fcstarranqemancr tilr årets årsmöte, qökotta, somnar-möte, mådsommar- och höstfest samt and.ra eventuellaaktiviteter, som anordnas av föreningen ombesörjes avstyrelsen och lottinnehavare vars slutsiffr:a är 2.
Givetvis är friviltiga medhjälpare välkomna att deltaqai förekommande arbeten med festarrangemang. rörbei;å;;å"
sammanträde med årets 2:or kommer att hålias i början avmaj i föreningshuset qenom personlig kallelse.



B De kolonister, som har kraft och ork, att mot ersättning hjälpa
andra kolonister med förekommande arbeterr kan anmäla siq till
föreningens ordförande eller kassör.

9 Häckarna har i de flesta fall kliopts ned enligt tillåtna
dimensioner 1.I0 m med några få undantag. Dessa undantaq
uppmanas att klippa ned sina häckar i vår.

l0 Besiktning genomförs under sommaren inom området i enlighet
med 25-årskontraktet med Fastiqhetskontoret och Egendomsbyråns
bestämm.elser. Atla medlemmar uppmanas att håIla rent och snycrqt-
på och omkring sina lotter. Brä.nn allt brännbart skräp på och
omkring din lött under vå.ren L982, före den 15 maj för allas
trevnad.

?
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fnformation från stvrelsen och verksamhetsberättelse för år IgBl
Styrelsen för Listuddens Koloniträdgårdsförening får härmed överlä.mna
verksamhetsberättelsen för föreningens 3B:e verksamhetsår omfattande
tiden 1 januari - 31 december l98f.

Medlemsantalet var den 3I december 198t 303 st. Hela den tilt för:e-
ninqen av Stockholms stad utarrenderade marken utgör LL2.9Ig krzm"
Arrende ti,Ll staden utbetalas för f 0B.3l0 kvm.

4gtq:f4gqygil!s{ne
Beträffande frågan om kolonisternas arrendeavqrifter till Stockholms
komrnun har förhandlinqarna slutförts. Arrendet faststä11ts till
I:25 kvm, men med årlig höjninq med 60? på konsumentprisindexändrinq
q lyre.l;glt _bg{_"I!e_f Åf slba f t f ö 1 fgn 4g _Egm*g " 

s -LtlI I ng

Ordförande: Sven Lithander lott 295, kassör: Owe Nj-lsson l-ott L6g,
sekreterare: Axel Ericsson lott 259, v ordförande: John Palmgren,
lott 29I, v sekreterare Siv Blomsvist lott'L40, hedersordförancle:
Bror Selin lott 40"
suppleanter: Erik Lundqren lott 244, Hjalmar Hallman lott 93 och
Anders Fridh lott l81.
Revisorer: Anders Svantesson octr Olof örn.
Revisorssuppleanter: C G Lundkvist och Gunnar Frisk.
Studiekommitt6: Tage Jard6us lott 228, Marianne Jonsson lott 263
och Erik Linclberq lott 2L9.

Byggnadskontrof
lott 9 3.
Stucfogdc Bror

lanter: Sven Lithander lott 295, Hjalmar Hallman

Selin lott 40"

Yq&ggegniry: Hjalmar Hallman lott 93, Eivor Johnsson lr:tt 5l och
Gunnar Frisk lott, 296.

Styrel sen har under året haft I1 _st proto!o_.1![öqda sammanträden "

Under året har ll s_!ug,qq_p_ytt _aq"g_g dessutom inom fami UEq lst

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna i förenj_ngen

Gencm avtal mellan Koloniträdgårdsförbundet, HSB och Spai:banken
f inns lånemö-j-Lighet för den som skall köpa stuga eller bygga nytt
på befintlig lott. Kontakta styrelsen. Sarnarbetsavtal för samverkan
i studiefi:ågor har tecknats mellan förbundet och AtsF.

Den sonr innehar
sonr under året
Al I övei'råtErse
inoen kolonist ! +L__q a !-!_ _-e t t _g_ff! f _ö _v_S: r-å g a_p e r k e r 1Lq s p -Le ! s

De _l_:_o:q _q,onl__ej Åq11_qe g-qb_e'.t_1 g!!el=€!d'|le ersättare till förfoqanc'le
unoå?lo-mmä-r:ens fä-å-te;-CCh ;n-clri arråTgemänq [är t i r I stFr rCs rrrev
om-innctafnlnq tjfL forr,ningen av tOO,li.ioÅor-som tiAiqare nesiutats
a\/ årsmötet. AlIa har betalt-.

bjl betalar 25:-/är i bilarrqift. De kol,onist.er
skaf f at- bi-L måste anmäla cletta ti11 stvr:elsen.
av pJilie iiÄospratser ska ske qenom stnräf äEn ,

Avljdna koLonister har ihåqkommits med kransar.



4!!!y_+_o,ch gaml.a,rneclf_emmar inom föreningen har qi:atulerats på
jämna födelsedagar.

Idrottssektionen har anordnat tävlingar i fotboll för juniorer',
:.:.._--;------_ -klubbmästerskap*i tennis och badminton. fdrottsförenj-ngen har fått
sitt årliga anslag från föreningen på 1-000:- kr-

Våigarna inom området har grusats och saltats. 40 Lon grus har
inköpts.
GÅqg_cgh_gBelL4g har byqgts av kommunen söder om List-udden,
en-nit åv vägen går på vårt område.

xcllnqq släpptes på i början av ma]. Hjalmar Hallman l-ott 93
ttar-Ft ,:Ut om vattnets på och avstängning samt utfört ::eparationcr-
Dränerinqs- och vat,tenledningar har laqats genom stvrelsens för:sorg.

ygl_glneldegrl{s_llnr,4_g har tillämpats även i år. vattenräkninoe3
nf e.,r a,r-ä"-i a? retätivt fåg trots förhö jd avgift till l:35 /m" "

S t v r e I s e n p åm i n n e-t 
-o-q-!S! 

! t* e!-Aq!-fgf' 
-o-9 

l!- s n s v a:" a-r- f ö r-! ap! *
- -' 

-- 
-- .-.!-. .- 

--kranen vid tomtgränsen"

4ql94.I-;fl,edql1qp€-"i!"q{g! firade 60 år med festligheter på Skansen
a1€n-I -figus-lfJ-Ufaer sommaren har kolonistuga varit uppsatt på
Skansen. Infor:mation ti 1l allmänheten och skötsel- av lott-en utfördes
av kolonister från Stockholmsföreningarna. List'udden 28.7 - 3"8.

På Förbundets veckoslutskurs i Gysinge deltog Anders Fridh.

Stockholms-kretsens årsmöte höI1s i Äsö gvmnasiums aula 21'4'
Listudclen deltog med 5 representanter" Listudden är: representerat
i Kretsen genom Hjalmar Hallman och i Förbundet genom Axel Ericsson.
Stock-holms-kretsen höIl ordförandekonferens L2 september" Vår ord-
förande Sven Lithander representerade Listudden " På Bromma hotell
hade Stockholms-kretsen kurs den 2L, 22.L.1- där ordförande Lithander
och Lena Axtelius tott l4I representerade Listudden.

Stockholms-kretsens kurser i Trädgårdssköt-sel och trädklippninq hade
: Ae-t".t"r" ffåt-Listuaael. r odlarkursen deltoq 2 st från Listudden

IAfEikring_gf : Vårt föreningshus och våra uthus är försäkrade ftjr
kr 560.000:* I€,sp 205"000:-. Garantiförsäkring för kassören 'ir
tecknad "

Årgl_q_ygrqelgör:inq_ "Alle man ut" inom området utfördes den 25 och
Z6-april" gf_a_@I_ kolonister deltog. Ännu f ler måste ställa upp
om aät aven i forCsaitt-ningen EkaIl ske på frivillig vdg. Container
för qrovsopor har varit uppstätlda på Listudden vid två tillfällen
undei: sotirrflaren.



ri

Sommarens fester och andra aktlviteter har uncler året genomförts avT:orna tfTlsan'tmans med föreningens styrelse. ÄrsmöLe höIls 18 mars,vårstädning i apri1, gökotta 28 mai, *id=o*marfest i juni, sommar-
möte hölls den 28 juni" Även i år hade Listudden besök av enTjeckisk grupp_Tu!ik]-ärare på genomresa. Gruppen gav konsert på
dansbanan den 29 "7 " Kaffefest med underhå1lning får kolonister ochinbjudna handikappade höl1s den 9 auqusti. Avsiutninqsfest hö11-s
den 5.9 med dem som arbetat under sommaren.

öppet Hus i kolonin hölls på Listudden den 9 augusti.
Studiekommitt-6n genom Ttg" Jardöus visade den 31.7 film. i förenings*
6uset ,lch nerattåae från en resa genom Sovjetunionen, Ca l-00 deltagarebjöds på kaffe.
Genom studiekommitt6n ordnades bussresa till Kolmårdens djurpark clenTtfsamt-en--1opffiar;rnad 1 föreningshuset i- juni månad.

Styrgl-sen. fr.amför sitt och medlemmarnas h-järtliga tack till 1-orna
och deras mEffiatpare*ror det arbete som utförts under sorrmarensfester och andra aktiviteter.

S;immanträde med de sex
f,istudden som arrangör
bundets remiss Ekonomi

Radio Stockholm besökte
som senai-e sandes.

Föreningshuset har under
lemmar och utnyttjat 13

söderföreninqarna har hå1lits den 11.2 med
och den 2.9 i Orhems föreningshus där För-
80 diskuterades,

Listudden den 31.7 och bandade ett program,

sommafen varit uthyrt G gånoer tiil nLed-
qångrer för arrangemang genom styrelsen.

Lis"Lud"den är mediem i Skarpnäcks församlings föreningisråd och i
Skarpnäcks Kulturkommittö 

"

!q-p--qEr som uppJ-a$t"s av kolonisterna, d.e1s på planen intitl idrotts-piatsen, dels i backen bakom dansbanan, har bränts genom styrelsens
försorg "

II $r-i:gc!e-_:_!:g__aeE'nn.r har inköpts och utplacerats efter upp-
1 maning från renhållningskontoret.

ll:r ngänerrlg"g€gp har inköpts och kan hyras av medremmarna för
kr 202-/dag vid översvämning av käl1-are octr dylikt. Hänvändelse
till styrelsen. OBSi Vatten som irinehåller sand och lera förstör
pumpen.



föreningen tackar för gåvor till loppmarknaden"
0w: Nilsson har. skänkt en varmvattenberedare och Bror Sefin en
fiLmduk tilI föreningen.

r Sye av området har under året utför:ts av styrelsen. Anmärkning
har förekommit på ej tillåten byognation, för höga häckar och
nåqra fall av vanvå.rdnad.

I Stocknolnrs Fastighetskontor har besiktigat området den 1.If.l9Bf.
Ingen stö::re anmärkning, men recrlerna för om* och tillbyggnad måste

I fö1jas. Se punkt 4 sid. 3.

Nyu_Clrq"d"åumman till Stockholms kommun är från I.t.l9B2 för
hela området kr L23.2022' = L,25 kvm.

-L Föreninqens ekonomiska ställning framqår av bifogad räkenskaps-
O o"ratterse"
I Ä::ets överskott kronor 23.486:35 foreslås överföras i ny räknj-ng.

r I tur att avgå ur styrelsen vid årsmötet är föfjande ledamöter:
/h sekreterare Axel Ericson, kassör Owe Nilsson, vj-ce ordförande John
t''! Palmqren, suppleanterna Erik Lund-gren, Hjalmar Hal-lman och Anders Fridh.

Slulglq: Styrelsen vill f ramföra sitt varma tack till samtliga, sorn
under året välvil1igt hjälpt tiIl med förekommande arbeten inom
föreningen.
I förhoppning om att det kommande ve::ksamhetsåret blir framqångs-
rikt tackar styr:elsen för det förtroende som visats oss under clet
är som gått.

Avqående Iedamöter st-äIler sina platser till årsmötets förfoc{ande.

Stockholm i mars L982.

I

I John PaJ-mgren
v ordförande

Sv:n Lithander
ordförande

Owe Nilsson
kassör

Siv Blomqvist
v sekreterare

Axel Ericson
sek,reterare
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Tj I 1gån_gar :

Kassa konto:
Postgiro konto:
Bank kontol
Inventarie konto:

lss]l4q::
,Arrende:
Avsklirrning, invent arier
E1

tr'ärsäkringar
Föreningshus
Iestpl at s
Gräsmattor
Idrottsf ö::eningen
Kransar, presenter
Medl ernsavgift er
0rnkostnader
Porton, skrirrmaterial
Renhå11ning
Skatter
Sammanträden, arvoden, trakt
Telefonkostnader
Transporter
Utbildning
Uthus
Yägar, parkeringar
Representation
Vatten
Årsmöten natriklar
l-rets vinst

!Li_tefugar'

"assa konto:
Postgiro konto:
Bank konto:
Inventari-e konto:

Tn+..',r n,] e _bal:1if -1_-,,,i r- cl !,1i lil

$.Ul {qr- u*-',t 1< apital :

6l:80 Reservfcnd konto:
2.JI?266 Eget kapitat;

gA.O45 26, Skatteskuf rler:
11.904:9J Vinst o,:h f örlust:

t06:Wo4

Vj n s t- och J öILu s tr.i!:r i n-å_8=ILä!

111.{2r{:-
{" 000:*-
2.5t8270
1.7L62-

6Tzt-
24r9a

5. 47e : Bo
1.000:-
2.882:5O

1-O.62J z-
778261

2.L@ tZA
19.t.57 z5O
!.16) z*
5. gog:tl
2.)B!:80

9I2z--
L75 z-
I24z5o

J,1BB:!0
25125a

t.2.477 t5Q
1,478 :80

21.486.2,tr1
24I.o59;ä

InkorySte.I:

Arrende:
Medl emsavgifter
Bilavgifter
Fester
fntrddesavgi fter
Uthyrning, vattenpump
Föreningshus
Räntor

Skulder eget kapital:

Reservfond konto:
Eget kapital:
Skatteslmlder:
Vinst och förlust:

)J.a)a z-
71.418 : 04

A4 r.v ). .*a

I.2'19 zO4

@

110. ll]:2!
104.590:*

J, Bl 0: --
4.511 s9o
2.800:*-

9o r--
100: *

74"295:2A

24!..ojat)5

)J.OOOt-
7O.119 zO4
z.69ar*

21.48L?12
I29.j_15 219

i
I

I

i

Utgående balans_ konto BlI2r1

591:50
22BsT6

rt?.)J6JO
.r5.758t9j

I29.5L5t19

li studdens Koloniträdgård sf örening/
Styrelsen



&r'vrsI ONSBRRl.lrFnr,qrr%-.-_;_-* .. _,.-- .- :r_g_o,

undertecknäcer äv årsmötet utsedda att granska ristudcleneKolonlträdgårdsförenlng u.p.a. ralkenskaper och förva'tning förverksamhetsåret t januari - 31 decenber 1gBr, iu';;;"" verkstnrldgranskntrng avgirra följande berättelse 
"yld fullgörancret a.v vårt uppdrag" ha:^ vtr tagtt del avstyrelsens oeh föreningens mötesprc,tokol.)-, eamt de hand.l ingnr_ jövr1gt, 'ri1ka 1ämna upplysning om ffiren1n61ens förvalt'ing oche konomi sl,ra s tä1 J-nln61 

"

) Förenlngens räkenskaF€rr som av ös$ unclerkastats ful)-stänclig.slff,ergranskningn a.ro f,örda med ortlning och reda,
lnkomster" och utgtr fter är"o styrlrta genon vederbör1igaverlfikati oner.
Behå.l_lnjngen i kassan

ä föreningens postgirokonto
enstän-rma med bokf ör"ingen,

'Försäkringar och rrärdehandlingar aro i god nrcining.
Den av styrersen uppråittacie vtnst*, förlust_ oeh barans_räkningen örrerensstäruner meC förr]a räkenskapsböqksl..' så.åom framgår av bala'srärcringen av cen Jl decernber rclg',har föreni'ngens ekonornlska stål11nin51 avserrrirt förbattrats'nderverksamhetsåret, Kostnader för renhå.11ntrng har ökat med 1 runttal- kr. 9.5O0: -*, vllket delvls uppväges av htj jd medl emsavgift.Fö:reningens ekonomi får anses såsom gnd tack vare styreJ sensvld'tagna å t61ärder.

Då revis-ionen icke glvit anlecln:ng ti.ll
hernstä1la vi,

nflgra rdnrnärknj ngar

att år'smötet måtte tii lstyrka den uppgj.rda balansräknlngensamt bevilja den evgående styrelsen fu1l och tacksarn ansvarsfrthetför den tid revisionen onrfattar.

S-tockhnlm den -lO janr:er1 l9B2 n

samt bel-opp lnnestående 1 banker oeh
har kontrolLerats och befunnits över*

esson

H e v i s o t- e r.
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Listuddens
Kolon iträdqårds fören ing

Kostnader:

Arrende
Avskrivni-ngar, inventarier
E1
Försäkringar
Föreningshus
Festplats
Gräsmattor
Dräneringar
fdrotts fö ren ingen
Kransar och presenter
Medlemsavgifter
Omkostnader och kongress
Porton, skrirrmaterial
Renhå 1 In ing
Skatter
Möteskostnader, arvoden,
traktamenten
Telefoner
Transporter
Utbildninq
Uthus
Vägar, parkeringar
Vatten
Årsmöte, matriklar
Representation
Oförutsedda utgifter
Sociala avgifter

Budgetförsl qq .föq l-981

L23 .202 z -
3.000:-
3.000:-
4.000:-
1.000:-
1"000:-
6.500:-
3.200:-
1"000:-
3. 000: -

L2.500:-
3. 000: -
3.000:-

43.000:-
4.000: -

fnkomster:

Arrende
Medlemsavgifter
Bilavgi fte::
Fester
fnträdesavgifter
Räntor
Föreningshus

L23 " 202: -
106-050:*

4"000;-
1.000:-
3"000:-

t5.000:-
1.U00:-

7.
3.
1.
1.

4.
19.

1.

1.

000:-
000:-
000: -
000:-
500: -
000:-
000: -
500: -
300;-
550:-
000:-

Kroqqr -______253-?5Zt= 253.252 : *
-----l

Listuddens Koloniträdgårdsfören iriq /
Styrelsen



MEDLEMMAR f LTSTUDDENS XOLON T.TRÄD-GÄRDSF 
Ö REN TNG

13
19 81

Nr Namn
Adress
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-r - .-^ a ^_r5ryon

Tel.
l5- 1tr


