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LT STTJDDE}IS KOLON ITRÄDGÅRDSFöRENTNG

Pa geg*Listuddens koloniträdgårds.
i likvidation, risgägen dell ?qllarq 19ffi
För s !åg!ögåyi gen r__{ögr!erp.
uoplösninE av ekonomisk och bildandet av ideel1 förenj-ng.

Dagordninq för avveckl_+qg

1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Faststä11ande av clagordningen "4. Val av ordförande att leda årsmötet.
5. Va1 av protokollförare.
6. Val av två justeringsmän til-lika rösträknare.
7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
B. fnterj-mstyrelsens förvaltnl-nEsbe::ättelse.
9. Revisorernas berättelse"
10. Fråqa om ansvarsfrihet för den avgående interj-mstvrelsen.
11. Besl-ut anqående föreningens medel enligt balansräiiningen.

Agg9f4!gg_le.r bildandet av Listuddens Koloniträ.dgårc1sförening,
IqAai Fdi""ins.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförand.e att leda förhandlingarna.
3. Va1 av protokollförare och justeringsmän.
4. Val av rösträknare.
5. Va1 av styrelseledamöter och suppleanter:

a) ordförande för 2 år
b) sekre"berar:e för 2 är
c) kassör för 1 år:
d) vice ordförande för .l- år
e) vice sekreterare för i år
f) styrelsesul;,leanter 3 stycken för t år
Val av 2 revisorer cch 2 suppleanter.
Val av studiekommittö"
Va1 av valberedning.
Fastställande av ersättning tiil utsedda styrelseledamöter,
revisorer och suppleanler"
Behandling av inlämnade rnotioner.
Fastställande av förs]-ag t.iil budget och avgifter för Lgg|.
Övriqa ärenden:
a) Vårstädning lördagen den 28.4 och söndagen den 29.4

kl 1I.00. (Samling enligt uppsatta kartor. )b) Förslas om 4 timmars arbetsplikt.
c) Studieorqanisatören informerar.

13. Ävslutning.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
L2.
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Listudden s Koloniträdgårdsföreninq

IgUS]:S: Medlemmar i Listuddens Koloniträdgårdsföreninq kallas
härmed til1 föreningens 40:e årsmöte i Medborqarhuset, Kärrtorp
'nisdagen cien 20 mars 1984 k1 19.00. Deltagarna kommer att bjuclas
på underhållninq "I)ansare" och kaffe.

Daqordning enliat bilaqa.
som en påminnelse om stadgar och mötesbeslut medcielas för kännedom.:

1. Arrendeavq j-f ten skall erläggas i rätt
auqusti må-nader, 1 annat fal1 blir det
5 k-ronor per m.å.nad.

vicl försäljninq av stugor, ska1I detta anmälas til1 styrelsen, C
som. i sin tur utbjuder stugen til_l köpare, som tidigare anteck-nats på intnesselista av styrelsen. Äien adressförändrinq samtnvtt telefonnurnmer ska1l omederbart anmä1as ti11 styrelsenjml nvttjanderättsavralets g 6. 0
ltthvrninq av stugor är förbjudet av Fastighetskontorets
Egendomsbvrå.

\/ial om- och tillbvgqnad sam.t nvbvggnad av veranda erlerpersola samt insättande av toalett skall a11tid ansökanpå blankett i två exemplar inlämnas ti1l styrelsen merlförslag tilt omändringar. Blanketter finns att hamta hosstvrel sen.

rrör all eldninq och bränning inom. r,lstuddens koloniområ<1ekrävs til1ståncl och ska sökas hos Häl-sovårdsnämnden.
tel 58 80 00"_vid eldninq av större omfattninq meddelasFarsta branclkår för att bespara dem snabbutrvcknino.
qB.s ,: Fldn inq f örb j uden 15 . 5 15 . 9 .

Grenar och brännbart avfall få:: även i år läggas upp rrå.höo bakom dansbanan.
vedremmarna uppmanas att ta vara på a1lt växtavfall ochkompostera rrå egna lotten. Att kompostera är enklare ochlättare än att forsla bort trädqårdsavfallet. t,itteratur
om kompostering fi-nns. Rätt anlagd och skött kompost luktarinte och stör ej qrannarna.
För järnskrot och icke brännbart avfal1 kommer uncler sommarenen container att vara uopstä1rd bakom dansbanan.

Festarranqemanq, årets årsmöte, gökotta, sommarmöte, mid-sornmar- och höstfest samt andra eventuella aktivlteter, somanordnas av föreninqen, ombesörjes av stvrelsen och lott-i-nnehavare vars slutsiffra är 4.

tid, f ebruar j_ och
straffavc{ift med

L

t
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Givetvis är f rivilliqa rnedhjälpare välkomna att deltacra
i f örekommande arbeten med f estarranqemans' Fiir'Sgteclande
sammanträde med årets 4:or kom,mer att hållas i början av
maj i Föreninctshuset genom oersonlig kallelse-

B. De kolonister, som har kraft och ork, att mot ersättnincr
hjäloa anclra k-olonister med förekonrmancle arbeten kan anrnäla
sig till föreninqens stYrelse.

9. Tillåten höjd nå häckar inom Listudden är l-:10 m. Fäckarna
får ej på bredden qå ut över väqarna.

10. Besiktninq kommer att genomföras under sommat:en inom LisLr-rdclen
i enliqhet med 2S-årskontraket med Fast-iqhetskontoret och
Egendom.sbyråns bestäm.melser. Äl1a medlemmar uppmanas att hål1a
::ent och snvgqt på och omkrinq sina lotter.

t

t

r

t
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KOLONITRii@
vE RKs AMHETS BE qiä TTE Ls-E rön r,rsru!!E\E

1,983 40: e VnnXSrurqHrISÅnnt:
VERKSAMHPlSINET 1 JANUARI 31, DECEMBER

Inter imstvr-el Fe 9ch f-u.nktlonärqr

ordförande:
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Vice sekreterare
Suppleanter

Revisorer

RevisorsuPpleanter

Studiekommitt6

Bygqnadskontro 1 lanter

Värd - Värdinna
Valberedning

Anders Fridh
Lena AxteLius
AxeI Ericson
owe Nilsson
Siv Blomqvist
Hjalmar Hallman

John Palmqren

Berndt Sjöstrand
Anders Svantesscn
Olof örn
Gunnar Frlsk
Erik Lundgren

Tage Jard6us
Erik Llndberg
Ruth Lithander
Axel Ericson
Hjalmar Hallman

Bengt och Ruth Lithander
Hjalr:ir*r Hallman
Eivor Jonsson

Cunnar Frisk

Lott
il

il

il

tl

ll

il

n

il

tl

ll

il

il

tl

il

It

il

ll

n

ll

ll

181

141

259

L69

140

93

29L

44

256

4

296

244

228

2L9

61

259

93

61

93

51

296t

t Medlemsantaletvarden3ldecemberlgS3'3].7st.Heladentill
föreningen ".r-siä.tnåf*" 

f"i*""*"larrenderade marken utsör

LL1 .s6t kvm. A;;;;ää-lirr k;*;"-;lbutul'" för 113'I04 krrm'

för L983 uttagits kr 1:50 kvm'

""t-å"" 
som hai bil betalar kr 252'

per år L-- -&-'eÄl 6Än rrndpr året haft Lz

,rl"t .stYrels;n 
under året he

ii ei;^ I I ilJ;; = 
fi ' ;!rs? I - l*:;*Xt; r::*- *år*X**3' t';e ilåå*åå s k.ap .

T-T6renlnqen. De nlra medren

Arrende-avgift
För täckande av arrendet har
lnåäf"*=.vgj-ften är kr 350:-



o

Listuddens Koloniträdqårdsfiireninc{ ör'erqår från årsmötet tilI
ideeil föreninq. För:eningen han fram tltL. årsmötet haft en
interimstyrel.se" Samttiga ledamötmr avgår eftersom den ekonomiska
föreningen upphör.

Genom avtal melian Koioniträtlgårdsförbundet' HSB och Sparbanken
finns l"Sneniöjligheter för den som sk-all köpa stuqa eller b-Ygga

nytt på hef iirtlig l-oLt. Kontakta st'zrelsen för information.
SåmarLetsavta-l för samverkan i studi*frågor har tecknats mel-l-an
Koloniträdqårdslörhundet och ÄBF"

De kol"cntster med slutsiff ra 3 r som ej ltunde arbeta
er sFt t a r e 

-tTi l-f ö if oE a ir d e under sommarens fester har
brev om inhet-alninu tilI f.öreninqen av kr 100:-' som
år:smii'Le 

"Arbetsr:lik1: 4 tirn eller jnbetaln. 25:-ltim till föreningen har på

f$rsöta-täTTäripäFs, De 3:or som arbetat. på festerna har befriats
f rån ar]:etsr;likt,
ytt_bgrÅggg$g konstateras att föxjande medlemmar lämnat vår
qen€.n5[-ap:*Ettre1sen vil1 på sj.na och iivriga mecllemrnars vägnar
framföra vårt cljuna deltaqandel
18. Srren Jonsson
55. Knut l^7istr:öm
5"4 . Gunna:: Landqren
L22 " il4arciareta }iedberg
l6 6 . Marr; it Hol-mhlad
24'J,. !4a j Ki dbv
258. Karl*Erik" i':hansson
268" Kar"i- ilr:nsson
2''iL " H::ik Edholm

4Eti_yg_ qgi] 
-ggmÅ.a- 

rngd.Xe-mnrgr inom förenir:*;c::. har gratulerats på
j ärnna f öt1el sec1arr r .

ICrottsselct:i.onen med Bo örn som nrejförande har anordnat tävlingar
i föEbol-1,*ETt:FFr.råisterskap i tennis r-,ch badntinton. fdrottsföreningen
har f ått sitc år'lj-rTa anslag f,rån iireni"ngen på kr 1,000: -.

eller stälIa
t il1 stä 11ts
beslutats av

|\

Stockholms fast.j-qhetskontor har i sambancl rned drä"nering av
draciit och bekostat drä.nerinqsLednj-nq frå.n clanshanan tilt
lott. 2 01 "

ll

rlt'

nva ornråcl-et 1rr-r

cliket vid

Beqärd rensni-ng av hruskar och träd runt områclet har utförts, men
nera återstår"
Grr:sninq av huvi:cJväqarna där l-astl:ilarna kört söncler har hekostats
av f asticthetskontoret "

Varannanclaqsvattninq har titrIämpats för att hålIa ne<1 vatten--ffisr kr 1:35 pr kbm. styrelsen påninner om att
kol-on1steraa qernensart svarar för reparation, uthvte av tappkranen
rriel tottt.tqrä.n sen .

Vid fet på vattenlednj-ncr kontakt.a F{ja}niar }Iall-rnan lott 930 han sköter
orn vattnets påkor:plinq och avstängninq samt utför reparationer"
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slyfelsen har varit representerad på förbundets veckosluts-
kurser.
Föreningens studj-eorganlsatörer har deLtaglt 1 lnformationsmöte
anordnat av förbundet.

Föreninqen Stor-Stocklrolms kololritrldgi"rdar höIl sitt årsnöte den
höjd från 5:- t111 8:-

pr medlem/är.
Styrelsen har deltagit vicl kretsens ordförancl.ekonferens och vici
möte för utform.ning av Fgendomsbyråns "Miljöprogram för koloni-
trä-d-qårdar".
I Stockholmskretsens kurser i träclbeskärning och trädcTårdsskötsel
har kolonister från Listuclden d.eltaqit.

Vår Stuciiekorrpmitt6 har även 1 år varit livaktig. I)en 27.3 träd-
ffi. e hö1Is en välbesökt loppmarknad, resa tilr
Ilppsala och Grisslehamn den 13.7 och återbesök av Koloniföreningen
Flora Uppsala den 30.7, vlsning av dia-bilder I föreninsshuset vid
tre tillfä1len, där deltagarna bjöds på kaffe. Vid samtliqa ti11-
fällen var lokalen fuIlsatt. Studlekommitt6n anor<lnac1e på hösten
en kurs I trädgårdsskötsel 1 Medborgarhuset, Kärrtorp. 16 nöjda
och intresseracle kolonister deltog.
Studiekommitt6n har genom sin verksamhet tillfört föreni-nqshuset ny
flaggstång, filmduk-, vaxdukar, frysbox och tallrlkar sam.t glas.
Till förenj-ngen har dessutom överlämnats färg för målning av
toaletterna av anonym givare och av owe Nllsson lott 169.

Styrelsen har deltagit i sammanträden med de 7 sö<lerföreningarna,
som i år anordnades av Skarpnäck.

Utökninq (Förtä_tnilg).,av Lis.qudc1.en. Områclet vi-c1 fotbillsplan har av
etts med el- och vättenledninqar.

Från vår intresselista har 14 nybyggare tilldelats var sin lott.
Styrelsen hälsar de nva medlemmarna välkomna i vå-r föreninq.

TanktoalettFlzstem har under 1983 installerats I våra uthus. Fem
vattentoaletter i varje och dessutom ytterligare en i uthus nr 5
(som bekostats av fastighetskontoret) .
Ilnder den tid sommarvatten ej är påsläppt öppnas några av cle samla
"torrtoaletterna". Nya lås på varje ut,hus har inmonterats. IrTvcke1
til1 uthusen kostar kr 20:- och hämtas hos stvrelsen. Belvsninqen
har genom Palmgren förbättras på samtliga toaletter.
För att finansiera toalettbygget har genom extra taxeri-ng uttaqits
kr 200:- pr 1ott.

Slrn av_ området har under året utförts av styrelsen. En d-el anmärk-
ningar och även fall av vanvård har noterats. Enligt arrendelagen
är arrenderä.tten förverkad om lott och stuga vanvårdas.
Förenj-ngarna j-nom Stockholm har fått förslag till riktlinjer for
byggnadsverksamheten inom beflntliga koloniträdgårdsområden "Stvrelserna har lärnnat synpunkter och därefter fått ett FöR.SLAG
TILL REGLER FöR BYGGNADER inom bl a Listudden. Enligt dessa regler
får stuqans storlek vara högst 26 krrm, (öppen) veranda, terras, dl-
tan, taktäckt pergola tillsammans 8 krrm och dessutom förråd,
Iekstuga, växthus om 5..kv:n.
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Televerket har utfärdat ä-ndracle hestämmelser för qerr''ensarnma
[elefonen EF omiSdet-r'oiäinqen får hetala en fast avqjft p]: år,
men får i stället behåIla influtna kronor.

Årets vårrenqörino "A1le man ut" inom området utfördes den ?3 och
24 apriI. Container för grovsopor har varit uppstHllda på Listurlclen
vicl två tillf allen uncler sommaren.

Sommarens fester och andra aktiviteter har under året crenomfi-irts av
3:oina tillsammans mecl f öreninclens stvrelse. Ärsmöte höl1s I6 mars,
lopomarknad 18.6, midsorunarfest 24 och 25 jr:ni, m.usik av musik-
lärare från Tjeckoslovakien L4 juli, höstfest l3 augusti, sommarmöte
l0 ju1i. Kaf f ef est med underhål-lnincr f ör kolonisLer och inh-judna
handikappade höl1s den 14 augusti-. Ävslutningsfest hcllIs den 7 sep-
tember med dem som. arbetat under som.mareR "

Stv::elsen framför sitt och medlerrrnarnas tack titl 3-orna och iivriqa sför clet frivilliqa arbrete, som utförts under sommarens fester: och I I

ar:dra aktiviteter. Studiekommitt6n och stvrelsen tackar för: qå.vorna
t i l1 lorrrrmarknaden .
Ett särskilt tack riktas till de kolonister, som i samband mecl
försäl jninq av avf lyttning skänkt förenincTen saker tiIl loppmar:k-
naclen och penc{ar ti1l förenincren. Lott 237 Li,ivstecl.t kr 1.000:-, lott fl)
37 Gustavsson kr 100:- och lott L73 Ottosson.

Föreninqshuset har under sommaren va::it uthvrt titl medlemmar och
har utnvttjas även av stvrelsen för arrangemang,
Listudclen är med.lem i Skarpnäcks församlinqs föreninqsråcl och j
Sk-arrrnäcks kulturkommitt6. R.el.rresentanter från vår stvrelse har
deltaqit i- respektive årsmöten.

Grenar och sopor som ulrplagts av kolonisterna o på planen intj 1l
iclrottsi:latsen och bakclm dansbanan, har bränts qenom strzr:el sens försorq.

ryggqgtnggpugp-gn kan hyras av mecllemmarna f ör kr 20: -/stucla ocir dacr
vicl översvämninq av kä11are o " d. Hänvanclelse t.i11 st\rreI sen 

"
OB,s i Vatten r sr)m innehå1ler sand och lera n förstiir pumpen.

Föreninqens ek-onomiska ställning f r:a.rnrqår av bifogad räk-enskarrshe- ll,rätteise.
Årets underskott kr 13.534:Bl föresl-å.s belasta den blivancle
i cleel ta f öreninqen .

t förhoppninq om att clet kommancle verk"samhetsåret blir fr:amgåncrs* 0n'rlkt tackar stvrelsen för rlet förtroende som visats oss uncler det
år som gått.

rnterimstVrelsen avgår och ställer sina platser t j ll å.rs:'riitet-s
f örf ocrande.

Stockholm i februari 1984.

Ancl.ers F ridh
Ordförande

Ovre I{ilsson
vice ordförande

Lena Äxtelius
Kas sör

Siv Rlomqvi-st
vice sekreterare

Äxel Fricson
Sek-r:et erlare
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$\u.lder eeet kgritpt
Reservfond. konto
Eget kapital
Arbetsg avg skuld
Siratt eslruLder

Iiå1.9ånear

Kassa konto
Postgiro konto
Sank konto
Inventarie konto

Ink:oast er

Årren<ie
h.edlensavgif,er
Bilavgifter
Uthyrni:ag, vattenpu:ap
tr'öreningshus
Fester
Inträdesavgifter
Rältor
Gåvor
Årbetspllktsav6ifter
Åvfört reservfond
Årets underskott

Siculder e{et kaoital

Reserrrfond konto
Eget kapital
Arbetsgiv aYg skulder

Y.r}isr..oOH r'Ö_4l,usT@girNc B] J2 t1
Kostnader

Ärrende
Dräneringar
E}
Iöreningshus
Försäl:ringar
Gräsmattor
Idrottsförening
Kransar oeh presenter
Liedlemsav6lf ter
Onitostnader
Pori;o och slirivnaterial
RenhåI1ning
Reprsentation
Skatter
SauJeenträden, arvod.en
T e1 efonko stnader
lransporter
Utbildning
Uthus
Yägar, parkeringar
Vatten
Års;röte, natriklar
Arbetsgiv/soeiala avg

32! s9jl27

uT-GflEl{DE BW?-J:

71 aQAz-
75 534:46
5 866:-
4__Li.5,.:

Uq äåZi{q

143 647|-
8452 -

2 27Az7O
4272-

5 2512-
6 201r05
1 0O0:-
2 264t25

16 665t-
566281

1 616255
75 101255

9252 40
10 066:-
6 0?0: -
1 5992-

155t -
61 0: ?0

82 697;05
1 A22t-
7 820g 85
3 015:66

-2 1-42i - -

426tA4
1 434:58

64 195210
1,5 --943:93

$=ä9:!I

4.54259
127c94

'l02 198: 20
15 758291

49JI?i19

153 850:-
1O5 825:-

4 0O0:-
60: -

?00: -
10 6A4t5?
? BOO:-
7 426:24
2 OOO:-
6 20O: -

15 O0O:-
13 534281

m.:11 -A*-^*lJ.J-LÄ.ilr.<4r#

Kassakonto
Postgiro konto
Sank konto
Inventarie konto

ä3-egg:21

20 0O0:-
58 293t65
I ?06:-

iistuddens Koloniträd.gårdsf örening/
Styrelsen

q1-eEi9?
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[.lnr]erteclinacle, äv årsmötet utsecida att granska li.studdens
r.lcl-oniträdgårdsförening B.pi.a. räkenskaper o:h fi:rva l tning för
verrk;;amhei-.året 1 januari - 31 december 1gBl, {'å efter verkståjlli
Lra.nsl"ining r:vgiva f ö1;jande berättelse,

'ild fullföl jande av vårt rrppdrag, har vi tagit del ,..av styrelsens
och ftireningens protokoJ.'L, samt de bandlinga:r i rvrigt vj1ka
l.äi,u:a upply s,nirr.€iar on f iireningens f örvaltning onh el:ononriskr;
:-',il1irrin3-.

Iör'enlngens räkenskaper, som av oss underkast;a."1,s iu1lstilndig
siffergr'anskning, är'o fijrde med synnerLigen god or:dning och reda.

lnkomster och utgifter äro styrkta genom rrederböri-iga
vc:r i f ikaticner.

?ehåIlriingen i kassan samt belopp innestående i ban'ker och å

föreni,ngens; postgirokonto har kontrollerats och befunnits ijverens-
s;tåjrLma ned bokf öringen,

för'säkringar oeh värdehandllngar äro i god ordnln61.
Den av styrelsen upprättaile vtnst- förlust- ocb balansrälaringen

överenssti:lrnmer med förda räkenskapsböcker.
Såsoin framgå.:: av balensräkningen a',r den lf iecernber' 1oijJ, har

föreningens ekonomiska stäl1ning nå.got fijrsiimrats r.rnden verksamhe"hs-

å. re t , .De tta l:ev'or t111 stor d el frå an i äggni ngskostnad erna f ör
vti.tten'toaleiterna scn urxder året anlagts innm nnirådet till stor
trevnad fijr medlenmårna. Arreneieavgiften har också okat ne,J i runt
tal klonor Tolvtllsen kronor emot år 1982,

Trots detta får förenlngens ekonomt ånses så.som god,
lå r'evlsionen lcke givlt anledning t111 några anmärkninga.r

hemstijlla vi,
att årsmötet nåtte tlllstyrka den uppgjorda balansräknlngen,

samt bevi.lja den avgåenrle styrelsen full cch tacksam anstrarsfrihet
för' cen tid revisionen omfattar,

Sto holm den 10

f,,"r1*
lind er Svantesson

F;-€.v1silr''g r.
å'r,u/,{o'fuuÅ* i'ånlt "ÅrV/o 

åurda"
/8äi;i'tar.{fu^- - --mrE*t,ir,ffidtr

llkvidartl onerevl sorer

februarl



Listudcl.ens

Kolon iträdgård sfören ing

Kostnader

Arrende
Avskrivningar, inventarier
E1

Försäkringar
Föreningshus
Festplats
Grä,smattor
Dränerinqar
f clrott s f ö ren ingen
Kransar och presenter
Med.lemsavgif ter
Omkostnacler
Porton, skrivmaterial
Renhå11ning
Skatter
Sociala avgifter
Möteskostnad-er, arvocl.en,
traktamenten
Telefoner
Transporter
Utbildninq
Uthus
Väqar, parkerinqar
Vatten
Årsmöte, matriklar
Representation
Oförutsedda utgifter

B,F.4get.för-s]qg_ för 1.9 84

151. 550: -
2.000:-
3.000:*
5. 500: -
2. 000: -
1.000:-
6.500:-
2. 000: -
1.000:-
3.000:-

17. 000: -
3.000:-
3.000:-

35.000:-
10,000:-
6.000:-

7"000:-
2. 000: *
1. 000: -
2.000:-"
3. 500: *
4 " CItlil: -

24"000:-
3. 500: -
1.000:-

380: -

Inkomster

Ärrend-e
Merllemsavgif ter
Bilavqlften
I'ester
fnträcjesavgif ter
Räntor
Föreningshus

1s.

171. 030: -
111. 000: -

4. 000: -
3.000:-
4.500:-
6.000:-

500: -

I

I

I
I

KrqggE===========---=3q9.939å;-===Sgggg{**:======:=====399:93 9i=

Listuddens Koloniträdqårdsföreninq/
Styrelsen
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FOI.KSAM
Anvisningar för 35.

Koloniområdesftirsäkrimg 
:Gällerfrom 1983-07-01

svenskafiirbundct fiir,Ko.loniträdgårdar och Frltidsbyar hcr i samarbete med Folksam arbe- )
1a 

t fr a ry en s an k i t d fi i o a i Åi s fr77 ; ;; r;;;kai endast tr"iiäåintrcningar ans,r*- iffi#dfffkringen tir en meatirnsftnäA"och

!ffit'u"o'r koloniområdesfi näkring hes tår av F ö reningsfiinäkring och Ko lonis ngefrir- i

Föreningsförsökring
Försäkringen gälier enligt Allmänna villkor av år 1980 för samlingsfrinäkring for gemensam-hetsan r äggn ins samt A'män na v'r k or ioi nJr, i.ii" ;I;ääirf*ii*r,nr.
Fönäkrlngen omfattar
) brand-, vatten- och inbrottsförsökringfor föreningens egendom (byggnader och rösöre),I uppsåtlig skadegörelse på.park,
I glasförsäkring,

i"ä:iåiålan 
maskinförsäkring och försåkring för servistedning och värmekulverr tecknas

) ansvarsft)rsåkring fcireningens lagenliga skadeståndsskyldighet vip person- och sakskada.

(

t 
{;åif:!'"!^$::::1'i:"t-f:".L:1 .,:l 

lil,:eångskostnader oiä tvistir;;;;;;;;;; ä;
f#;,;.o.ruttar 

desiutom vissa rÅi"äåå,'lå, i#"äil;å ffi ;å?,å'?f;#i,,ff#åI. :nåmnd.

E garantiförsökrins vid förlust som drabbar fcireningen genom att anställd, styrelsemedlem r
:lh'rtJf.T:'il'är 

giort sig srvtdis iitr r,iläåe""r'",'uToii,"ti"äJringring. i sin tjänst hos for-

) olycksfallsfÖrsäkring närmedlem under fritid utför arbete/uppdrag för frireningens räkning.

SixTJiiffå,iJ*xä:lJå#;iu,Tfrpet (I januari 1e83 är basberoppet 1e.400 kr) ForvisJa '
För garantiförsäkringtan man välja fcirsäkringsbeioppet 50.000 kr med självrisk 5.coO kr eiier ,.försäkringsbeloppetä0.00öI;'*ö;i;ilr r.oooto. medsjälvrisk5'cCIt)kr, 

,,

Olycksfallsfrirsäkringen gäller utan s; äÅr risk.

Kolonistugeförsäkring
Kolonistugeförsäkringen ger samffla förnämliga skydd som Folksams fritidshusf'örsåkring.
Byggnader är fullvärdesförsäkrade 

"

Lösöre ingårintill 1'5 basbelopppåförstarisk- Ijanuari 19g3ärförsäkringstrelopiret29.100kr"

fflj::"" risk rnenas att skaåå å"åti' i"t'iii,iäil;;;;ö;ää. avdrag rcir ev underriir_

äru;*n"5,ä#i'Jf å::i:.åiträ[?ä:"*i,tåi::ffi ],ä*ffi ?s:,:l.lJ#lä_Hr:försäkring.

Eventuella uthus och bodar på kolonilotten ingår autornatiskt.
självrisken är denoamma som i Folksams fritidshusförsäkring. 1gg3 är grundsjälvrisken .5OrJ kr..Tilläggsförsäkring för småbåt eller skog kan inte tecknas.

Anslutning
FÖreningsförsökring tecknas på vanligt sätt men den förenklade hanteringen fcirutsäfter attIorsaknngens begynnersedag (och fciriailooag) ,ari, tili oä" i,ä"iuilru.rr rnånad.
För föreningsförsäkring med begyn-nersedag innan befintrig försäkring röpt ut, re<Juceras rrre-mien fcjr forsra fcirsäkringsåret riiäa t,anryn'tiil att annan försakrinjgäiler samtidigt.
Kolonistugeförsökrine kan endast tecknas av föreningar som tecknat föreningsforsäkring. -
if,i:li?ä:'f::åT$ffifi:"ä"#e""å-iÅ'a0", u"ir",Jiirå,,åhi'gen. (om ara stugor

x.1093.83-07

Vönd!



36.
Denna starkt ratratterade forsäkring förutsåtten sn de{ arbete och enga$ennangfrån.fÖrening-

,nr rta". i"reningens fö*åt;;t;;rii"atlge förtecknar nnsltr?na stugor på sårskilda.listor, med

ö;iä;; i"ti*u""r*"i i"" rin#an identiiikation) byggnad-syta, premie och tiån vilket daturn

iåååilri"gr" ska ga6a trå"rprieet, från tidigare foisä-kängs förfall,odag). Föreningen faststiiller

;;kJ;;EegransäC t;d (t er tiå månader) under vilken anmålningar tas emot'

När anrnälningstideq gått ut och minst 2/3 av stugorna anrnälts, skickas listorna till Folksam

pr"rid fo, uu.j"'*trrgu* b*iäknÅl rb, tirxeå tiain tili föreningsföisäkringenå hoitanoaåg enligt

pi**i"tuU*fle rr. I,reåie för kortare tid än en måndd debiteras inte^

Föreningeir inkasserat' premien, fitfårdar och delar ut anslutningsbevis.(blanrt:ti:t,1asf+n

Folksarn) och varje *t.li"g-i" rå* anslutit sig ska irctså ha Folksams villkor tör fritidshusfö'r-

säkring.

Försäkringen följer huset. Vid.forsäljning sker alltså ingen premieåterbeliltllg-l-ry1-tlyg,

ä;;; h;;äitotir i efterhand. Åven har gåller att prernie beråknas e fter antalet hela nnånader

fram till förf;rllc'rdasen "

PnenEriea'

F ö re n i n gsf ii' rs åi krt n g

Prernien t'rj,r ansvar. rättsskydd, garanti och oiycksfall är 420 kr plus 1.50 kr per-rnedlern, mini-'

mum 520 kr, Fark, lösegendomTör anläggning*ns skötsel samt utrustning P-l lekplats iirpre-

miefria. prenii*i; tör tlviig egendonrsförsåtdng följer respektive specialta'riff.

Kalonistugffim#&"rfag

Årspremie (månaclspnernie anges inofn prarentes):Orn alla kolonistirgor ansluts sånkskoloni;

stugeprernien rneal X 0%

Betiigentuet BlggYtakvnt
lön 0-1A 10,1-]5

A,B 93 (ti)

F,T,M 95 {E)

u 98 {1.;i

o,w,Ftr,[ 81{7}
K,Y,Z,AC Si (7)

BD,N fi8 (7)

C,E,G,F.X 8?(?)
D,R,S 89 {?}
t- eo(8)

rOq(e) 123(10) 136(11) 1s3(13) 172(t4)

I 1{} (e) nzs (10) 13e (1?) 157 (13) 1?8 (1s)

i06(e) lte(10) 133(i1) 14e(13) 16?(14)

. er {8) 104( e) i16(10) 122(10) 146(12)

e6{s) 10?( e) 11e(10) ' 131(11) råetLz)

it)z {,{}) 1i3 ( e) 125 (10) 1,42(t2} 161 (13)

lel(s) 110( e) 123(10) 138(11) lss(13)

10?(e) 114(10) i27(it) 1,42{12} 161 {13)

ri]4(e) 11?t10) 12e(il) r47 (12]- 156{14)

Premie bc räk n in gse xem Pr: I

Karlss*rr har eia siuga surn är 17 kvrn i F'-län. Den är försäkrad som fri{i?j:i;-',iås titrl 1,5 septernber

1983^ Kottiniornråd*sförsäkringens förfallodag är 1 r'naj'

Första premie blir:

15 sept 1983 - 30 april J 9ti4 - ? mån (trela rnån) x 10 kr: 70 kr

free ör am.grtåget ffi{t fr}reffiiregen$Rdrost tecknet fiireningsämö*rCqg qf$rssil";ffirpfr*efqef-
säkrtngen" iir eoe 1t;*isöttning iöt keilandsrrngepr:sö*rtngen'
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