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3.

ÅnSuöTE Listuddens Koloniträdgårdsförening onsdagen
den 20 mars 1985 kl 19.00.
Lokal.: Församlångesalen FYREN, Lågkärrsvägen, Kärrtorp.

FöREDRAGNINGSLTSTA

1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Fastställande av dagordningen

) 4. Frågan om kal-Ielse skett i behörig ordning
, 5. VaI av ordförande att leda mötet

6. Val av protokollförare för årsmötet
7. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättel-se

| 9. Styrelsens förvaltningsberättelse
\ I0. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

11. Revisorernas berättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut i anledning av föreningens överskott en1 balansräkningen
L4. Behandling av inlämnade motioner.
15. Bestämmande av ersättning titl utsedda styrelseledarnöter

och revisorer samt suppleanter för dem
15. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
I7 " VaI av styrelseledamöter och suppleanter:

a) ordf. för I år (fyllnadsval)
b) kassör för I år (fyllnadsval)
c) vice ordf. för 2 är
d) vice sekr" för 2 är
e) suppleanter 3 st för I år

f8 " Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
19 " Val av studiekommitt6) 20" Val av valberedning

' 21. övriEa ärenden:
a) Vårstädning, förs1-agsvis 1ördagen 27.4, söndagen 28.4,

k1 11.00, samling entigt uppsatta kartor.
b) Beslut om höjning av arrendeavgift til1 LzTj

' 22 " Studieorganisatören informerar' '23. AvslutninE
Föreningen bjuder på kaffe och buIle.



4.

Listuddens Koloniträdgårdsförening

Kallelse: Medlemmar i Listuddens Koloniträdgårdsförening kallas
härmed ti11 föreningens 4I:a årsmöte i Medborgarhuset, Kärr.torp
onsdagen den 20 mars 1985 kl 19.00" Deltagarna kommer att bjudas
på kaffe.
Dagordning enligt omstående sida.
Som en påminnelse om stadgar och mötesbeslut meddelas för kännedom:

l. Arrendeavgiften skall erläggas i rätt tid, februari och
augusti månader, i annat fa11 blir det straffavgift med
5 kronor per månad.

2. Vid .försäljning av stugor, skall detta anmälas ti1l styrelsen,
som i sin tur utbjuder stugan tiII köparer sofll tidigare anteck-
nats på intresselista av styrelsen. Även adressförändring samt
nytt telefonnufirmer skall omedelbart anmälas tilt styrelsen t
!ml nyttjanderättsavtalets S 6.

3. Uthyr:ning av stugor är förbjudet av Eastighetskontorets
Egenclomsbyrå.

4. Vid c,m- och titlbyggnad samt nybyggnad av veranda eller
pergola samt insättande av toalett skalI alltid ansökan
på bl-ankett i två exemplar inlämnas till styrelsen med
förs1ag till omändrj-ngar. Bl-anketter finns att hämta hos
styrelsen.

5. För all eldning och bränning inom Listuddens koloniområde
krävs tillstånd och ska sökas hos Hälsovårdsnämnden
tel 58 80 00. Vidådning av större omfattning meddelas
Farsta brandkår, för att bespara dem snabbutryckning.
OBS : EJ-dning förb j uden 15. 5 15. 9.

6. Grenar och brännbart avfall får även i år läggas upp på
hög bakom dansbanan.
Medlemmarna uppmanas att. ta vara på all-t växtavfall och
kornpostera på egna lotten. Att kompostera är enklare och
Iättare än att forsla bort trädqårdsavfallet. Litteratur
om komposteringi finns. Rätt anlagd och skött kompost luktar
inte och stör ej grannarna.
För järnskrot, färgburkar, glas, plast och övrigt icke bränn-
bart avfall kommer under sommaren en container att vara upp-
ställd bakom dansbanan.

7. FestarranEema.ng, årets årsmöte, gökotta, sommarmöte, mid-
sommar- och höstfest samt andra eventuella aktiviteter, som
anordnas av föreningen, ombesörjes av styrelsen och lott-
innehavare vars slutsiffra är 5.
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Givetvis är frivilliga medhjäIpare välkomna att deltaga
i förekommande arbeten med festarrangemang. Förberedande
sammanträde med årets 5:or kommer att hå1}as i början av
maj i Föreningshuset genom personlig kallelse.

8. De kolonister, som har kraft och ork, att mot ersättning
hjä1pa andra kolonister med förekommande arbeten kan anmäl-a
sig til1 föreningens styrelse.

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

10. Beslktning kommer att genomföras under sommaren inom Listudden
i enlighet med 25-årskontraktet med Fastighetskontoret och
Egendomsbyråns bestämmelser. AIla medlemmar uppmanas att hålla
rent och snyggt på och omkring sina lotter.

11. Listuddens Koloniträdgårdsförening
Box 4004
I2L 04 Johanneshov. Postgiro 156211-5

L2. Post under sommaren kan sändas till:
Ko l-on ikio dcen Orhemsvägen
L2-l 90 Farsta.
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VE RKSAMHE TS BE RIITTELSE Fö R L I STUDDEN S KOLON TT R.?iDGÄRDSFö REN ING

VERKSAMHETSÅRET } JANUARI _ 31 DECEMBER 1984 4I:A VERKSAMHETSÅRET

f

Styrelåe och funktionärer

Ordförande:
Kas sör
Sekreterare
Vice ordförancle

f- vice sekreterare
Suppleanter

Revisorer

Revisorsuppleanter

Studiekommitt6

Byggnadskon trol lanter

Värd-Värdinna
Valberedn ing

Anders Fridh
Lena Axtelius
Axel Ericson
Owe Nilsson
Siv Blomqvist
Berndt Sjöstrand
Bengt Carlquist

Anders Svantesson
olof örn
Erik Lundgren
Hjalmar Hallman
Tage Jard6us
Erik Lindberg
Ruth Lithander
Axel Ericson
Anders Fridh
Bengt och Ruth Lithander
Hjalmar Hallman
Lena Axtelius
John Palmgren

Lott 181

" 141

" 259

" 169

" 140

"44
" 160

256

4

244

93

228
219

6L

259

tBl
6t
93

141
\
163

tl

lt

n

r

t

I

Medlemsantalet var den 3l december 1984 3I7 st. HeIa den till
föreninqfen av Stockholms kommun utarrenderade marken utgör
117.961 kvrn. Arrende till- kommun utbetalas för 113.104 kvm.

4rre^ reavgi ft
För läckande av arrendet har för 1984 uttagits kr l:50 kvm.
Merll.'savgiften är kr 350:- och den som har bil betalar kr 25:-
per cir. f,nträdesavgift 200:- och utträde vid försäljning 100:-.
Utörrsy års- och sommarmöte har styrelsen und"er året haft 13
pi:c,Ti.:iiorrrMn'"
Unde:: året haLl.|_g!@ och nya medlemmar invalts.
De nt,'t med mnä i vår qemenskap.
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Listuddens Koloniträdgårdsförening har från och med i år övergått
till ideell förening.

De kolonister med slutsiffra 4 | som ej kunde arbeta eller ställa
r sommarens fester har ti11stä11ts

brev om inbetalning ti11 föreningen av kr 100:-, enligt tidigare
årsmötesbeslut.
Arbetsplikt 4 tim eller inbetalning 252-/tLm till föreningen har
@ats.De4;orsomarbetatpåfesternaharbefriats
från arbetsplikt.

Med beklagande konstateras att föIjande medlemmar lämnat vår
gemensEap. Styrelsen vi11 på sina och övriga medlemmars vägnar
framföra vårt djupa deltagande:

t0B
1t6
L2B
202
227
230
210
293

Anna Forsberq
Åke Engström
Hilda Kubo
FrLLz Jonsson
Karl Olovson
Gunnar Nord
Karl l4idigsson
Gunborq Andersson

rt.'1

1)ttt\

Aktiva och före detta aktiva medlemmar inom föreninqen har

fdrottssektionen med Bo örn som ordförande har anordnat tävlingar
i-EöEnofT,-:<funfmästerskap i tennis och badminton. Idrottsföreningen
har fått sitt årliga anslag från föreningen på kr 1.000:--
fdrottens dag/ gemensamt med de 5 övriga söderförortsföreningarna
anordnades i år av Listudden den 19.8. Lagtäv1ing i löpning, fotboll
och varpa förekom. Liknande tävlingar skal1 årligen hållas av före-
ningarna" Nästa års arrangör är odlaren.

Gallring och bränning av buskar, s1y och träd runt området har utförts,
genom fastighetskontorets försorg. dr\
Grusn1ng av huvudvägarna har i år utförts för 4.500:* av föreningen.'t

Ygrannandagsvattnl$ har ti1Iämpats för att hålla ned vattenkostnaden.

Vid fel på vattenledning kontakta Hjalmar Hallman lott 93' han sköterr,q
om vattnets påkoppling och avstängning samt utför reparationer. t
Reparation, utbyte av tappkranar bekostas e.j. av föreningen.

Året"s vårrengöring "AlIe man ut" j-nom området utfördes den 28 och
2g april. Container för grovsopor var uppstä11da på Listudden
30.4 4"5- Dessutom har en container under hela sonmaren varit
uppstälId bakom dansbanan.



styrelsen har varit representerad vid stockholmskretsens,
föeningsrådets och kulturkommitt6ns årsmöten samt vid samråds-
konferens med kretsen och fastighetskontoret ang. nya stadgar,arrendesättninq, kollektivförsrik::ing och miljöprogram för
kol-oniträdgårdarna.
Föreningens studieorganisatörer har deltagit i informationsmöte
anordnat av förbundet.

{örelingel gtor-Stockholms lK.oloniträdgårdqq hö11 sitt årsmöte
den 26.4 1984. Medlemsavgiften titt TEeEEän ar B:- pr medlem/är.
ordf. i kretsen är olle BergenståI, sekr. frma Nämfors-Lundberg,
kassör Gösta Palmberg"
r Stockholmskretsens kurser i trädbeskärning och trädgårdsskötsel
har kolonister f rån Listudden cleltagit.

vår studiekommittä har även i år varit livaktig" den 24.3 träd-
besEärnlng med-rntendent Jeppson som instruktör, varm korv ochkaffe till- deltagarna. Den 15.6 hölls en välbesökt loppmarknad, buss-resa ti]1 Gysinge och Älvkarleby den 25.7, visning av dia*bilder iföreningshuset vid två til1fäl1en, där deltagarna nSoas på kaffe.Studiekommitt6n anordnade på hösten en kurs i trädgårdsskötset iMedborgarhuset, Kärrtorp" 18 nöjda och intresserade kolonister deltog.studiekommitt6n har på eget initiativ satt up vägg och draperi iföreningshuset. Nya anslagstavlor har bekostäts öåf, upp*onterats
genom studiekommitt6ns försorg.

Styrelsen har deltagit i sammanträden med de 6 söderföreningarna,
som i år anordnacles av Skrubba den 20.8.

Ut studden. Från l- okt. har vårt område
utökats-måd-7-
Slutbesiktning av nya området utfördes 20 nov.

!e9{!g1}e.t-t-:VS!ee! ?om installerats i våra uthus har fungerar rilIbelåtenhet" En del målningsarbete m.m. återstår ä-nnu.
Nyckel tilr uthusen kostar kr 20:- och hämtas hos styrelsen.

9y"-lY-g*t"qg! har under året utförts av styrelsen. En del anmärk-ningar och även fall av vanvård har noterats. Enligt arrendelagen
är arrenderätten förverkad om l:tt och stuga vanvåråas.
Föreningarna inom Str:ckhotm har fått försIag til1 riktlinjer för
bygqnaclsverksamheten inom befintliga koloniträdgårdsområdån.
Styrelserna har lämnat synpunkter och därefter fått ett FöR.SLAGTrLL REGLER FöR BYGGI0ADER inom bl a Listudden. Enligt dessa reglerfår stugans storlek vara högst z6 krnn, (öppen) veranå^, terras, äl-tar, i aktäckt pergola tillsammans 8 kvm och dessutom förråd, l.kstuga,
våx ', i. r-:s om 5kr,rm.
De'c u'{-lovade Miljöprogrammet för koloniträdgårdar i Stockholm har
ännu ej erhållits.



Sommarens fester och andra aktiviteter har under året genomförts
ffimmansmed.föreningensstyre1se.Årsmötehölls20mars,
Gökotta 31.5, Ioppmarknad 16.6, midsommarfest 22 och 23 juni'
sommarmöte I ju1i, höstfest 11 augusti, öppet hus med underhållning
för kolonister och inbjudna handikappade hö1ls den 12 augusti.
Avsl-utrringsfest hölls den 31 augusti med dem som arbetat under
sommaren.

Slyrelsen framför såt_L och medlenmarnas tack till 4-orna och övriga
för det frivilliga arbete, som utöver beslutad arbetsplikt om 4 timmar
utförts under sommarens fester och andra aktiviteter. Studiekommitt6n
och styrelsen tackar för cråvor skä-nkta til1 föreninoen.
F'öreningshuset har under sommaren varit uthyrt till medlemmar och
har utnyttjas även av styrelsen för arrangemang.
Listudden är medlem i Skarpnäcks församlings föreningsråd och i
Skarpnäcks kulturkommitt6. Representanter f::ån vår styrelse har
cleltagit i respektive årsmöten.

@somupp1agtsavko1onisterna,Påp1aneninti1l
idrottspl-atsen och bakom dansbanan, har bränts genom styrelsens l\
försorg.

Dräneringspumpen kan hyras av medtremmarna för kr 20:-,/stuga och
dag vid översvämning av käIlare o.d. Hänvändelse til1 styrelsen.
OES: Vatten, som innehåller sand och lera, förstör pumpen.

Föreningens ekonomiska stätlning framgår av bifogad rä.kenskapsbe-
rätte1se.
Ärets överskott kr 47.293:35 överföres ti11 löpande räkning.

I förhoppning om att det kommande verksamhetsåret blir fram.gånqs-
rikt tackar styrelsen för det förtroende som visats oss under det
år: som gått.

rt".l

n".)

')

Stockholm i februari 1985

Anders }-ridh
0rdförande

Owe Ni-lson
vicr+ ordförande

Lena Axtel-ius
Kassör

Siv Blomqvist
vice sekreterare

Axel Ericson
Sekreterare



rrrcÅ4FpEljarANs 40Nr.0 s4 9J q1

S]cul-d er ef'ret $ap_itaI

Rese:'vfond konto
Eget kapital
Arbetsgiv avg skulder

til.I,eåq$ar

Kassa konto
Postgiro konto
Sank konto
Inventarie konto

Sku1ller eee.t .kanltal
Reser"vfond konto
Vattenavg skuld
Xget kapltal

11.

000: -
293;65
706: -

154 57oz-
3 168z6A
1 2B5c-
3 a92z30

153:15
) lel2-
6 2B2r 50
1 O00:-
4 2A7z4O

18 ]86:-
1 1A6125
2 27Bz1Q

41 521r6a
1 294t17
1 O27s-
5 67Q2"-
5 9552-

7522-
50: -

2 216t55
4 495a25
1 308:-
2 894:59

+7 .2p3.23J

lll=99å:Il

6:10
2 Q25;17

?0 882:40
40 000:-
12 675i32

l3å=ä9!::=

20
5B

4262A4
1 474158

54 195:1o
15 94J.j97

81 9991659!=939:9å

yri{sr ocH FÖ4T,psqRÄKNr.NG s4 12. 11

Sost_nacier

Arrende
Avskrivningar
nräneringar
E1
Föreningshus
Försäkringar
Gräsmattor
Idrottsförening
Kransar o presenter
[[erllensavgif ter
Onkostnader
Porto o ekrivmaterlal
Rer:h&11n1-ng
Representation
Skatter
Arbeteglv/sociala avg
Arvoden, traktaraenten
Telefoner
Iransporter
Uthus
Vägar, parkeringar
Vatten
Årsmöte, natriklar
Årets överskott

till-gån&ar

Kassa konto
Postgiro trron-bo
Ban-k konto
tr'ordringars konto
Inventav'ie konto

Inkons_ber

Arrende 167 9222-
Idedlemsavgifter 111 A35z-
3iJ-avgif ter 4 100: -
Förenlngshus 400:-
Uthyrning, vattenpump 100:-
Sester 10 590:BB
Inträdesavglfter 2 TOOz-
Arbetspliktsavgifter 7 75A:-
Riintor 10 885:89

u_LGÅEjtB

7X5 o83t77

20 000:-
IQ B32z2O
94 ?54:Bo

13å=å9I::=

Lls tndd.ens triol oniträdgårdsförening/
Styrelsen
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ll s tudclens I(olonlträdgårdsförenlng

Bud&etförsLag {ör 1985

Ko-stnad_e_r

.Arrende
Avskrlvningar, lnventarler
E1
För'sältrlngar
tr'öreningshus
Ies tplat s
Gräsrnattor
Dräneringar
I dro t tsförenlngen
Kratrsar och presenter
I{ecllemsavglf ter
On-kostnader
Porton, skrivmateriaL
ItenhålIn1-ng
Slratter
Soclala avgifter
Ärvoden, traktamenten
T e1 efoner
Transporter
Utbildning
Uthus
Vägarr parkeringar
Yatten
Årsmöte, matriklar
Repres entat ion

167
2

7
5
2
2
6
I
1

4
1B
t
7

41
B
6

7
1

1

2

5
6

20
7
2

000: -
000: -
000: -
500: -
000: -
O0O: -
5OO: -
000: -
000: -
000: -
500: -
OO0: -
O00: -
000: -
O00: -
0O0: -
O00: -
000: -
OOO: -
000: -
500: -
O00: -
OO0: -
500: -
000: -

181 O00:-
111 000:-

4 000:-
500: -

5 000:-
4 50o:-
1 5OOt'

1O 00O:-

,21 500:-
=========121 500: -

1,1 s tuddens I(o 1on1 trädgårdsf örenlng,/
S tyrels en

Inkoms.teq

Arrende
Irledlensavgif ter
Sllavglfter
Föreni.ngshue
Fester
Intrödesavglfter
Arbetspllktsavglfter
Räntor
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REvrsroNSBERÄtrEtsE,

Underteckneder BV årsmötet utseilda att granska llstuddens
Koloniträdgårdsförening ll.p.€r. räkenskaper och förvaltning för
verksamhetsåret I januart - 31 december 1984, få efter verkställd
gransknlng avglva följande berättelse.

Vid fulIgörande av vårt uppdrag, har vl tagit deI av styrelsens
och förenlngens protokoll, samt de handlingar t övrlgt vilka länna
upplysnlngar om föreningens förvaltning oeh ekonomlska stä11nlng.

Förenlngens räkenskaper, som av oss underkastats fulIständlg
slffergransloring, äro förda med synnerligen god ordning och reda.

fnkomster och utgifter äro styrkta genom vetierbörllga verlflka-
tloner.

3ehåLlnlngen i kassan, sarot belopp innestående i banker oeh å
förenlngens postglrokonto, -har kontrollerats och befunnlts överens-
stämmn ned bokföringen.

Försäkringar och värdehandlingar äro i god ordnlng.
Den anstyrelsen upprättade vinst- för1ust- och balansrährlngen

överensstäumer med förda räkenskapsböcker.
Såsom framgår av balansräkningen av den 31 december 1984, har

föreningens ekonomiska ställning avsevärt förbättrats då några
större kostnadskrävande arbeten lcke utförts och den våta sommaren

bidrog t111 att vattenkostnaderna bLev lägre än budgetsförslaget.
tr'örentngens ekonomt får anses som synnerLlgen god.
Då revtslonen Lcke glvlt anledning til"l några anmärlanlngar

henställa vin
att årsmötetnåtte tlllstyrka den uppgjorda balansräloringen,

sant bevllJa den avgående styrelsen fu1I och tacksam ansvarsfrihet
för den tld revlslonen onfattar.

holn den 7 februari
>.J:aotfrkhtt

Svantesson

Revis

1985

orer.
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SqqIEAUA&-T-LISTUDDENS KOLONIIRÄDGÅRDSFÖRENING 1984 1985 .

Nr Namn Adress Tel nr



31.

svenska Förbundetfi)r Koronitrödgårdar och Fritidshyar har i ,o^å,med F o I ks anz arb e ia t fra* t" ia Å * i M fii rcö krt ng fii r k o r o n i o m råden.

:::f;W,ff,Wä-:-ff:,:'"^sfiinnån och kan endast tecknas av fiireningar
E n fu I I s t önd i e k o I o n i o m nådesfiircäkri ng b es tår avt*rtrs {A* 

" 
L' us * 

" 
i Ei i,i i iäs sf brrnk, ns

Föreniragsförsåkring
8 brand-' vatten- och inbrottsförsökringfrir föreningens egenorn (byggnader och rösöre),t uppsåtlig skadegörelse på park,
t glasförsiikring,

ltlläå "" 
kan maskinfcirsäkring och ftirsäkring för servisredning och värmekurverr tecknas som

I ansvarsförsäkring fcireningens lagenliga skadeståndsskyldighet vid person_ och sakskada.t röttxkyddsförsökring advokat- och rättegångskostnader uid tuirt", och i brottmår. Försäk-'ngen 
omfattar dessutom vissa t.ti""ä"iffi"'titiiiiarä"iå'päihng 

au tvisr i arrendenämnd.a garantifcirsökringvid 
-förrust som drabbar föreningen g"no* 

"r, 
anstäild, sty,rersemedrem elrer;äff;Hå|:å:rt sig skvldig titlr.ii*,igähetsbrott, töx förskingnns, r srn r.;änst hos

:t::l,j{::'{::X:;,8 
när medrem under rritid utrör arbete/uppdrag rör rör.eningens räkning.

r,ä'o"r*'äånJ;äliiå:l r1"ril*ilo""ppet 
(rör 1e84 är basbeloppet 20"300kr). För vissa skade-

ö?:rffi lo"i;i:u,f at;gi*: jg:if L'&"1?lpet50.000krmedsjärwisk5.000krerrer
Olycksfallsförsäkringen gäller utan sj älwisk.

KoA onistugeförsäkrin g
Kolonistugefrirsäkringen ger samrna skydd sorn de fresta fritidshusförsäkringar.Byggnader är fu !lvärdesförsäkrade.

!:::: ingår intill 1,5 basbetopp på försra risk. t eR4 Är rÄrcåL*i-^-u -r -
LvJUi s 

']i'|E.rr 
rn* r ,r basLreropp på första drk:^,1?11:: fgrsäkringsberoppet 30.450 kr. Med första;:iJ"ffi:Ll:ilil:,rtt, rniiir.å,Jåii"gä.mppe t uran ";äöiå, ev underrörsäkring.

:,"i'r'".Jä"T'X?fiä'j:ff:"#åfTilä::JA:'.'Jåg_:r'#;:'."1T,:äi#å:ffi:.'r"?Hli*3,i?*
Eventuella uthus och bodar på kolonilotter ingår automatiskt.
självrisken är densamma som i Folksams fritidshusförsåkring. 1gB4 är grunds.jälwisken 500 kr.Tilläggsförsäkring för småbåt eller skog kan inte tecknas.

r";lslutning
Föreningsförsökring 

'":!nT nå ylli-gt sätt m.en den förenkrade hanteringen förursärter art fcir-
saknngens begynnelsedag qoåh r.J"l?åäää)'satts rillden t:a i aktueit månad.

ll'J?#';ilttT:J,Tl#lg,::1-legvnnelsedug innun befinrrig försäkring töpt ur, reduceras
Kotonis'lugerö^uo'','ll'"'.f-=äö:11-ää:!öHff*'Jffi 'ffi 

*.n-iöåff ,'"':ii;*::ffi ,',ä*:*.i::;'l1ii*;F#;Tå?ää?i"s,utsri,,r,i.,årå'.g;"
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