
1

ti'tli
irtl

lt

tf 8L,t ,._ r,.i.._[.;

YY

-ll I-;=ilI+

\
j

v

"l'tf./

l0"vt

ilRP,ryl 
t"'å',

tr^

,}

[^

Lt stupoens Koton r rnÄoeÅnosrönen t ne

Ve nrsRmne rss e nÄtrE Ls E

rön Ån rslz



4.

Li s tud4en s Ko lo-n it r ädgå-f ggl,.-q€" t-lg t

Kall_eJqe: Medlemmar i Listudciens Koloni.trädgårdsförening kallas
härmed ti11 föreninEens 39;e årsmöte i Medborgarhuset, -{äsg!q-!p
onsdagen den 16 mars f983 k} 19.00. DeJ-tagarna kommer att bjudas

på kaf fe och underhåtlning" "TUR' PÅ srAN 
n'"

Dagordning enliqt stadgarna S 30.

Som en påmi-nne.lse om sladgar ocl: mötesbegl-ut in*dd.elas för kännedorr:

1. Ar:rendeavqifterr sk;:Il erläggas i rått tid, fehrr:ari
och augiusti månader, j- annaf f all Lrl- j-r det straf f avqift
rned 5 kronor per rnånad.

2. Vid försäl jning av stugc::, skall detta anmätras i:ill
styrelsen för at-t äEa giltiUhet. Även ariressförändring
samt nytt telefonnufiuäer skal-1, omedelbart anmälas' tiIl
styrelsen jml nyttjancerättsavtalets 5 6"

3. Uthvrnincr äv stug"or är: föri:judet" av Fastig'hetskontorets
Eqendontsbyrå

4. Vicl om- och titl-byggnad samt nybyggnad av veranda el-ler
pergola samt insättaneie av taaiett skail al-lt.id ansökan
ba blankett i två exempXar inlämnas titl styrelsen med
försIag till ornändringar" Blanketter f j-nns att hämta hos
qfrrrel-Sen.
r e_/ ! $r

5. Fö:: all el-dn.!-nE och briinning inorn Listuddens koloni-
område kr:iåvs trtlslånd ,::ch ska sökas h:os i{älsovårds-
nämnden tel 58 80 00. Vid eJ-clning av större ornfattning
medelelas Farsta brandkår för att b'espara dem snabb-
utr:ycknlng.OBs:H]-dninqfiirbjudenr5"5*I5"9"

6. Grenar cch brännh,art avfal.l får även i år 1äggas upp
på hög hakoin clansl:anat:.
lrledlemmarna uppmålras att ta vara på al-lt växNavf;rll r:c]'l

kcrnpostera på e.lna lotten, Att kompostera är enk.Lare och
lättare än att forsl a bort träid-cyårdsavf al.l-et. Litteratur
om kompostering f.inns, Rätt anlagd och skött kompost
luktar i::te och stör ej grannårna"
Järnskrot och j-cke hräilni:a.rt avfall förvaras på tom"Len til-t
vår och höst då containers utplaceras.
'Iiclerna kommer atL mr.:ddelas på anslagstavlorna"

7, Festarransemang, årets årsmöte, giökotta, sommarmöLe,
rni.rfsornmar* och höstfest samt andra eventuell-a aktil'iteter,
sr)m anorclnas av föreningen cmbesörjes av stvrelsen cch
Iotti-nnehavare val:s slutsif f ra är 3.



LI STUDDENS KOLON TTR}IDGÅRDSFöREN ING

Dagolgging års{rötg. onsdaggl._den l6 mars_.kl l9..-qq
Församlingss.alen, Lågkärfsvdgen, Kärrtorp.

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordningen
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförare och justeringsman
5. Val av röstr:ä"knare
6. Fråqan om kallelse skett i behörig ordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
B. Faststä11ande av balansräkning
9. Revisorernas berättelse
i-0. Fråga om ansvarsf rihet för styrelsen
1I. Behandling av inlämnade motioner
12. Bestämmande av ersättning tilt utsedda styrelseledamöter

och revisorer samt suppleanter för dem

13. Beslut i anledning av föreningens överskott enligt
ba I an s rä kn ingen

14. Framlägqande av budgetförslag och fastställande av
avgifter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av re'risorer och suppleanter
L7. Val av studiekommitt6
IB. Val av valberedning
19" övriga ärenden:

Förs1ag om byggande av tanktoaletter vid de 5 uthusen.
Förslag om någon form av arbetsplikt
Vårstädning, förslagsvis lördagen 23.4 och söndagen 24-4 |
kl 11. 00 , samlirrg enligt uposatta kartor "

f)"

f

i



Givetvis är frivilliga medhjäIpare väIkomna att deltaga
i förekommande arbeten rned festarrangemang. Förberedande
sammanträde med årets 3:or kommer att hållas i början av
maj i Föreningshuset genom personlig kaIleIse.

8. De kolonister, som har kraft och ork, att mot ersättning
hjäIpa andra kolonister med förekommande arbeten kan anmäla
sig til1 föreningens ordförande el1er kassör.

9. Tillåten höjd på häckar inom Listudden är 1:10 m. Häcl<arna
får ej på bredden gå ut över vägarna.

10. Besiktning genomförs under sommaren inom området i enlighet
med 25-årskontraktet med Fastighetskontoret och Egendomsbyråns
bestämmelser. Alla medlenmar uppmanas att hå1la rent och snyggt
på och omkring sina lotter.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR LISTUDDENS KOLONlTRÄDGÄRDSFöREN]NG

VERKSAMHETSÅRET I JANUARI - 3I DECEMBER L982 - 39:E VERKSA}'IHETSÄRET:

Stvrelse och funktionärer

r

Ordf ö::ande
Kas sör
Sekreterare
Vice ordförande
Vice sekreterare
Suppleanter

Revi sore r

Rerrisorsuppl eanter

Stucliekommitt6

Byggn ad skon tro 1l- anter

Stugfogde
Valberedn ing

Sven Llt.hander
Lena Axtelius
Axel Ericson
Anders Fridh
Siv Blomqvi-st
Hjalmar Hallman
John Palmgren
Owe Nilsson
Anders Svantesson
Olof örn
Gunnar Frisk
Erik Lundgren
Tage Jard6us
Erik Lindberq
Ruth Li Lhancler
Sven Lithander
H j almar llal l-man

Rror Selin
Hjalmar Hal-lman

Eivor Jonsson
Gunnar Frisk

Lott 295
141

259

181

r40
93

29L
L69

256

4

296
244

228
2r9
6l

295

93

40

93

51

2967

?
Medlemsantalet var den 31 december 1982, 303 st, HeJ-a den Litl
föreningen av Stockholms kommun utarrenderade marken utgör 112.919 krrm.
Arren<le till kommun utbetalas för f 08.310 krrm.

Arrendeavgift
För täckande av arrendet har för l9B2 uttagits kr L:25 kvmn men har
för kommande år höjts till kr 1:50 kvm. Om inflationen inte ökar
behöver vi nu inte höja arr:endet på några år.

För att övergå titl ideel förenj-ns trädde Listuddens koloniträd-
gårdsförening den 25 juli 1982 i likvidatj-on. Den sittande styrelsen
fungerar fram till årsmötet som j-nterimsstyrelse.
Utöver års- och sommarmöte har styrelsen under året haft t0 protc*
kollT6lAa sammanträden .

Under året har 10 stuqqr vqrit ti}l försäljning. De nva medlenmarna;--;=-.-----;:-----nal-sas valkomna trII vår toren]-ng.



X

ggpg-_ey!g! mellan Koloniträdc{årdsförbundet, HSB och Sparbanken
finns lånemöjliqheter för den som skall köpa stuga e1ler bygga
nvtt på befintlig lott. Kontakta styrelsen för information.
Samarbetsavtal- för samverkan i studiefrågor har tecknats mellan
Koloniträdgårdsförbundet och ABF.

De kolonister med slutsiffra 2, som ej kunde arbeta eiler stäIla
ers.tttare tiff förfogande under sornmarens fester har ti1lstä1lts
brev om inbetalning till föreningen av kr 100:-, som beslutats åv
årsmöte.
A1la har betalt.

t4ed_qeklggangg konstateras att några av våra medlemmar och även
nära anhöriga lämnat vår gemenskap" Styrelsen vil1 på sina och
övriga rnedlemmars vägnar framföra vårt djupa deltagande.

Aktivp och _ge[|l*a_mgq-Lgln'_a{ inom föreningen har gratulerats på
jämna födelsedagar.

Idrottssektionen med Bo ö::n som ordförande har anordnat tävlingar
ffiästerskapj-tennisochbadminton.rdrottsföreningeni
har fått sitt årliga anslag från föreningen på kr 1.000:-.

Väqarne inom omi:ådet har qrilsats och saltats" 78 ton grus har inköpts.
För att förhindra fortkörning och för att skydda barn och c{amla har
asfait-gupp utplaceraLs på huvudvägarna.
Drärrerings- och vattenledningar har lagats genom stlzyglsens försorg.
Vid fel. på vatterrJ-edning kontakta Hjalmar Hallman tott 93, han sköter
om vattnets påkoppling och ävstängning samt utför reparationer.

Y,e@ har tillämpats för att håtla necl vatten-
kostnaden, avgiften är kr f,:35 pr kbm" Styrelsen påminner om att
kolonisterna gemensamt svarar för reparation, utbyte av tappkranen
vid torntgränsen 

"

Svenska Förbundet. för Koloryf höl-l sin
2l:a-@ss ur a om en
höjning äv förbundsavgiften inkl tidningen från kr 35:- till kr 50:- |

pr å:: och medlem. Rapport från konqres.sen har varit införd i
KOLO}J TTRÄDGÄRDEN;

Styqelågp har vari.t representerad på förbundets veckoslutskurser"
Föreningens studieorqanisatörer har deltagit i informationsmöte
anor:dnat av föri:undet.

Eg:g"å"_g.en Sto{:Stoc\hotms kol"oniträdgårda.r höll sitt årsmöte den
26"4 "1982" Medlemsavgiften tilt kretsen är: oförändrad kr 5:- pr
medlem/år" Hjalmar HaIIman ar.sade sig omval som kassör Listudden
har nu j-nte någon representant i kretsstyrelsen.
I $t.r:ckhol-niskretsens kurser i trädktippning och trädgårdsskötsel"
har flera kolonister från Lj-studden deltagit.

'l
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Vår Studiekommitt6 har i år var:it livaktig. Den l-9.6 hötf s en
;älbesökt loppnarFnad, l:esa titl Harpsund-Julita med buss den
14.7 , visning av clia-bilder i föreninqshuset vid tre til-lf ä1len,
ddr deltagarna bjöds på kaffe. Vid samtliga tiltfäIlen var lokalen
fullsatt. Studiekommitt6n anordnade på hösten en kurs i trädgårds-
skötsel i Medborqarhuset, Kärrtorp. l5 intresserade och nöjda kolo-
nister deltog.

Stvrelsen
n r_ngarna ,

har deltagit i sammanträden med de 7 söderföre-
som i år anordnades av Odlaren den 7.1.

glgkning (förtätning) av Listudden. Efter på.stötningar från koloni-
tradqåiasrådet har Fastighetskontoret tagit fram den ritning som
år L973 gjorcres där l4 stugor skulle placeras i backen mot fotbolls-
pIan. I sambanC därmed skul1e delar av drärrerings- och vattenled-
ningssystemet restaureras. Stadsbyggnadskontoret har givit byggnads-
lov för stlrgor med max byggyt a 26 kun och anpassade till den befint-
Iiga bebyggelsen. Arbetet påbörjas under 1983.

Syn .a_v:_sryåqq! har under året utförts av styrelsen. En del anmärk-
ningaf och alven f all av vanvård har noterats. Ilnl igt arrendelagen
är arr'enderätten förverkad om lott. och stuga vanvårdas.
Föreningar:na inom Stockholm har i år fått försJ-ag b.ill riktlinjer
för bvqånadsverksamheten inom befintliga koloniträdgårdsområden.
Stvrel-serna har lämnat synpunkter och därefter fått ett FöRSLAG
T]LL REGLER FöR BYGGNADER iNOM bl A LiStUddCN" UNdCT höStCN KONT

f rån Fastighetskontoret begäran om inventerinc{ arr byggnadsar:eor
m.m. på t<oloniträdqårdsmark. Före 1 december .l-982 skulle mätning och
i-fyltd blankett i 3 ex underskriven av styrelsen vara. insänd till
raitighetskontoret. Kol-onj.ster:nas kopia på mätn-ingen bitägges
denna berä,t-telse.

på__ll,]j].1 
_u_y, e!-qtggg bestämmel se:: fö:: gemensam-ma tel-efonen på

c#ådet-Tltatas tefefonen t.ill iraksidan på uthus 3 vid lot-t t56
"Affärsvägen".

Ärets vårregoi-L!-g "All,e man ut" j-nom området utfördes den 24 och
Z5 april=å månsa som kan måste ställa upp om det ärren i fcrtsätt-
ninqen skal.1 kunna ske på frir.if f ig väg" Contaj.ner för grorrsopor
har rzarit uppställda på Listudclen vid lvå t.itlf ällen il.ncLer sofi'1l1'rår€rl.

Sornmarens fester och andra akt.iviteter har under året genomförts
ffimansmedföreningensstyrelse.Årsmötehö11s17marS,
gökotta 20 maj, midsommarfest 25 juni, höstfest 7 auqusti, sommarmöte
25 ju1-i. Kaffefest med underhåIIning för kolonister och inbjudna
hanåikappade hö1fs clen B augusti. Avslutningsfest hö11s den 4 september
med dem som arbetat under sommaren.

Stvrelsen frarnför sittsitt och medlenrmarnas tacit til-t 2-orna och övriga
för det f rivilliga ä?bete som utförts under somrnarens fester och
andra aktiviteter. Studiekommittön och styrelsen tackar för gåvorna
till lopnmarknaclen.
Föreningshuset har under sofiimaren varit uthyrt 3qgr i:i1l medlemmar
och har utnyttjats l0 ggr för arrangemang genom styrelsen.
Listudden är mådl-em 1 Skarpnäcks församlings föreningsråd och i
Skarpnäcks kulturkommitt6. Representanter från uzår styrelse har del-
taqit i respektive årsmöten.

r

I
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Grenar och sopo.f som uppragts av koronisterna, clels på planen
in@atsen,.åe]-siback.enbakomdansbanan,harbränts
genom styrelsens försorg.

DrängringsPumpen kan hyras av medl-emmarna för kr 202-/st'aga och clagvid översvämning av kältare o. d. Hänvändelse t j-ll styrelsen. OB-c:Vattenr sofii innehåller sand och l_era, förstör pumpen.

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad räkenskaps-
berätte1se. Årets underskott kr 8.289293 balanseras j ny räkiring.
I tur av avgå ur styrelsen är följande ledamöter:
Ordförande Sven Lithander, v sekreterare Siv Blomevist,
suppleanterna Hialmar Hallman, John palmqren och owe Nllsson,
Revi-sorerna Anders Svantesson och O-l_ov örn.

I förhoppning om att clet kommande verksamhetsåret blir frarngå.ngs-rikt tackar styreJ-sen för det förtroende som visats oss undår åetår som gått.

Avgående ledamöter ställer sina ptatser till årsmötets förfogancle.

Stockholm i februari 1983.

Srren Lithaner
Ordförande

Anders Fridh
vice ordförande

Lena Axtel-ius
Kassör

Siv Blomqvist
vi-ce sekreterare

AxeI Ericson
Sekreterare
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Insående bglans koq!o B2O1O1

Skulder eget kapital:
Reservfond kontol
Eget kapital
Skatteskul-der
Vinst och förlust

TiLlåånsar:
Kassa kontoc
Postgiro kontol
Sank konto:
Inventarie konto:

)j .OoA z -
70 519ra4
z 69oz-

21 485135

4542 39
1?3 s 94

1O2 198s20
15 75Qt9t

li9=ååå:4!

T:111sångar:

Kassa konto:
Postgiro konto:
Sank konto:
Inventarie konto:

Arrende
I'iedlemsavgif ter
Silavgifter
Fester
Uthyrning, v punp
Föreningshus
Int räde savgift e r
Räntor
Årets förlust

Eget kapital:
Skatteskuld.er:

591 ? 60
22827 5

11? JJ6z1o
15 758r91

729 a1 5: 39

Vinst och förlusträkning 821211

Inkoms te rl

129 51 5: E9

Ko s tnade r:
Arrende 111 595:-
E1 2 856t90
Föreningshus 12 116t95
Försäkringar 4 174t-
Gräsrnattor 6 J17 zJ5
Idrottsföreningen 1 000: -
Kransar, presenter 1 12Aa5O
Medlemsavgifter 12 120r*
Omkostnader 1 A95t-
Iorton, skrivmaterial 1 11722A
Renhål1ning 12 621s2O
Skatter 5 1O4z -
Samrnanträden, anr. trakt, 5 955t-
Telefonkostnad.er 97J: *
Transpcrter 540; -
StbilCning 1 900: -
Uthus 5 04429A
Vägar, parkeringar 20 900:15
Tatten 26 6J1 z6J
Ärsmöte, natriklar 2 2B5zJ5
Årbeteg avg/soc avg 2 8662-
Kongressen 2 22At-

115
105

4

4

417z-
62Jt-
O2jz -
875269
4or -

)O0r -
100: -
4o2 255
289 t91r

2

,
14
I

?

I

279 O9621\

tltgående ba\41:s konte _821?5'l

219 096215

Skul ds_eget i{qpf tqli
Reservfond kontor ,3 000E-

73 534146
4 115s-

Årbetsg avg skulder_l_9.66_! :-
118 535246

Lis tr.ld dene Ko I oniträd.gårds f öreni.ng/
S tyre 1 sen
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REVISr0NSB!l11 ','r,Tl T q;l

Underteclrnade, iiv årrsroötet utsedcia a.tt grilnska Listuddens
Koloniträdgårdsförenrng u.p.å " räkenskaner och förvaltnlng för
verksanhetsåret I januari - 11 december' 1q82, få efter verkställd
gransknlng avgiva följande berättelse.

Vid fulif'öl.iandet av vårt uppdreg, ha: vi ta5:it del av styrelsens
och föreningens mötesprotokol.l, se.nrt de handlingar i öwrigt, vtlka
1ärnna upplysningar om fö:^eningens förvaltning och ekonomiska

stä1Ining.
T'öreningens räkenskeF€r, som av oss underkastats fu1lständig

siffergranskning, ä.ro förda med synneriigen god ordning och reda.
lnkonster och utgifter i::'cr styrkta genon vederbörIiga

verif ikati, oner .

Be'håIlningen i kassan samt belopr lnneståencle j ba.nker och å
föreningens postgirokonl;o rr-'": kontr"crl-lerats och befr:nnits över*
ensstämma rned bokfärirrgen .

Försäkrj.ngar oeh varaeh:,ndljn5:ar äro i god ordning.
llen av *otyreisen upprättade vinst-, förl-ust- och balansräkningen

äverensstämmer rned i'örda räkenskepsböcker.
Låsom fram{rår av ba1ans:'ä'hrlngen a.v den 31 december i-48?o har

förenin5:ens ekonomiska ståjl-inlng nååtot fiirsämrats under verksamhets-
årer,. De'rta beror til1 stor del på atr, kostnader för 'v'ägunderhållet
och vattnet ökat betydligt r,rnder året. Arrendekostnaderna har
öven öka.t med i runt ta1 kr. ?O.0O0: --,

f'öreningens ekonomj får dock anses s,åsorn täml igen Sod.
Då revisionen icke €.ivit anlednlng ti11 nå6ga annä.rlcningår

henställa vi,
att årsmötet måtte tiil-styrka den uppåiorcla balansrälc:1ngen,

sant bevil-ja den avgående styrel-sen fuI1 oeh tacksam ansvarsfrihet
för den tid revisionen om-fittfar.

hol-m den 26 januari 1983 n

AndeTe

E e v 1 s o r e r.



Listuddens
Koloniträdgård s fören ing

Kostnader

Arrende
Avsk-rivningar, inventarier
E1
Försäkringar
Fören ingshus
FestpJ_ ats
Grä.smattor
Drän er in ga r
Idrott s fören ingen
Kransar och presenter
Medlemsavgi_f ter
Omkostnader
Forton, skrivmateriaL
Renhå I In ing
Ska tter
Sociala avgifter
Möterkos tnader , arvoclen ,traktam.enten
Tel-ef oner
Tran spo rter
Utbildning
Uthus
Vägarr park€ringar
Vatten
Ärsmöte, matriklar
Repre sentat ion
Oförutsedda utgifter

lg9ge! le_LEles_lerJ-Q!

144.050:-
4 . 500: -
3.000: -
4.500:-
2.000:-
1.000: -
6.500:-
2.000:-
1.000:-
3. 000: -

17.000:-
3.000:*
3.000:-

35.000:-
5.000:-
5.000:-

7.000:-
2.000:-
I.000:-
2.000:-
2.500:-
4. 000: -

25.000:*
2. 500: -
1.300:-
1.665:-

5 lggg ! = == === = = == = = - - ? 8 E r- I I ! :: = == = === == = =r-rggg5 == =-= - ? g g+ gl ! : :

Lj-studdens Koloniträdgå.rdsfören Lng /

fnkomster

Arrende
Medlemsavgifter
Bi lavgifter
Fester
fnträdesavqi fter
Räntor
Föreningshus

15.

L62.4 65: -
106. 050: -

4.000: -
1. 000: -
4. 500: -

10"000:-
500: -

Styrelsen
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YLD-IT{UAL T-!_ISTUDDENS KOLONITR}DGÄRDSFöRENTNG L982.I983 .


