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ÅRSIIÖTI] Listucldens Ko loniträdsårdsförenins-oLsdagen
den 1..r n:rs 1986 k1 19.rJU.

Lo ka Ji F ö rs C.11 I i ggg-g-e-]_e n--SIRgLo Lågkärr s vå ge n . Kärr.lo rJ "

I' ÖRI]DRA GNlNO$ LI S Tii

1. Mötets öppnand.e
2. Parentation
t. !'astställande av da6;ordningen
11. Frågan om kallelse skett i behörig ordni.ng
,. Va1 av ordförande att leda nötet
6. Val av protokollförare för årsmötet
1. VaI av 2 justerin5Jsmän, tillika rösträknare
B. jtyrelsens verksarnhetsberättelse
). Styrelsens förvaltnrngsberättel-se
10. !'aststållande av balansräkning och ::esultaträkning
1 '1 . Revi sorernas ber:ät t;e I se
12. Fråga om ansvcvsf.ril:et f ör styrelsen
15, l:eslut i anledning av förenlngens överslcoLt enl balansräkningen
14. lJehandling av inlärnnaide motionet
1r. Fastställanrle ev nya utadg;lr
16. "ilestämmande av ersättning till utsedda styrelseledamöter

och rcvisorer samt suppleanter för dem
17. !'ram1äggande av budgetförslag och fastställande av avcifter
18. Val av styrelseled.arnöter och suppleanterr

a) ord{'. för 1 år (ny'vaI)
b) kassör för 2 år (nyval)
c) sekreterare Jlör 2 år (nyval)
d) suppleanter, j st för 1 år

19. Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
2d. VaI av studiekomnitt6
21. Val av valberedning
22, Övriga ärendeni

a) Vårstädning, förslagsvis lördagen den J.5 och söndagen den 4.5
kI 11.00, samling enligt uppsatta kartor.

U) I'örslag om höjnins av bilavgiften från 2! kr till )0 kr.
c) förslag om höjning av inträdesavgiften f::ån 20Q kr ti11 JOC kr.

'2t. Studieorganisatören informerar
24. Avslutning

Förenrngen bjuder på kaffe med dopp



Listuddens Koloniträdgårdsförenins

Kallelser Medlemmar i Listuddens Koloniträdgårds-förening kallss härmed ti11
föreningens 42ra årsmöte i Medborgarhuset, 4åtIlggl onsriagen den 1! m.rrs
1986 ki 19.00. Deltagarna kommer att bjudas på kaffe.
Dirgorcining enligt omstående sida.,
Som en påminnelse om stadgar och mötesbeslut meddelas för kännedom:

l. Ärrendeavgiften skall erlåggas i rätt tid, februari och augusti månader'
i annrit fall blir det straffavgift med I krorior per måni:d.

2. Vid f örsäl jning av stugor, skalI cletta anmd,las till styrel sen, som i"

sin tur gtb.juder stugan ti11 köpare, som tidigare antecknats på intresse-
lista av styrelsen. Även adregsförändring sanat nytt telefonnummer skaii
omedel- bart enmäIas till styrelsen. t}'

5. Uthyrning av stugor år förbjudet av Fustighetskontorets Egendonsbyrå.

4. Yid orn- och tillb;yggnarl samt nybyggnad av veranda eller pergiul.a samt i-n-
sättande av toalett ska.Lt alltid ansökas på blankett, =u* "tyrelsen l)
tillhand:ihåller, inliimnad i 2 exemplar"
tuRSt,.r; TILL R.0GLER FOR "IJyGGN4'IER inom bl. a Listudden har utarbetats
av -Fastighetskontoret. Enligt dessa re6gler f'år $tugans storlek vara
högst 26 kvm, Veranda, teruss, altan eller taktäckt pergola tiifsam-
rnans B kvm och dessutom förråd, lekstuga eller växthus om 5 kvm.

i,'ör alI eld.ning och brånning inom Listuddens koloniområde krävs tj-11-
stånd och ska sökas hos 1{ål"sovårdsnämnden, tel }8 B0 00. Vid e}dning
av större omfattning meddelas.!.arsta brandkår, för att bespara dem

snabbutryckning
OilS idldnirig f örb juden 15., - 10,9

Grenar och brännbart avfall får även i år läggas upp på hög bakom

dansbanan. \rid uppläggning på ånnan plats svarar var och en för eId-
ningen.
Medlemmarna uppmanas att ta vara på nllt växtav:'411 ocl. komposlera
på eg,ra lotten. Att kontposi,era ä:r enklare och Iättare än i tt forsla
bort trädgårdsavfallet. Littefatur om kompostering finns. Rätt anlagd
och skött ko.rpost luktar inte och stör ej grannarna"
!'ör järnskrot, f årgburl<r,r, gI;,ts, plast och övrigt icke brännbzrrt av-
i'al1 konmer under sömmaren en contaliner att vaTa uppstäIld bakom

dansbanan.

.Cestarrangemang, årets årsmöte, gökotta, sommarmöte r midsornrnar- clch

höstfest samt andra eventuella aktivitetere son arlordnas av fören-
ingen, ombesörjes av sty::elsefi och l-ottinnehavare vars slutsiffra är 6.

"b'rivilliga medhjälpare är välkornna att deltaga i f örekommande arbeten
med festarrilngemang. !'örberedande sammanträde med" årets 6:< t l.omme.:

at1, hå]1as i början av maj i Föreningshuset genom personlig kallelse.

De kolo.tister, som har kraft och ork, att mot ersättning hjäl;:la andra
kolonister med f i'rekonmande arbeten kan anrnii.la sig ti11 styrelsen"

fl

t)

B.



9, Tj.l1åten höjd på häckar inom ListudJen är 1r1O m. Häckarna får ej
på bredden gå ut över vägarna.

10. ilrsiktning kommer att genomföras under sommaren inom Listudden i
enlighet med 2)-årskontraktet med Fastigtietskontoret cci:r Egen-
domsbyråns bestämmelser" AIlå medlemmar uppmanas att håI1a rent
och snyggt på och omkring sina lotter.

11. Listuddens Koloniträdgårdsförening
Box 4004
121 04 Johanneshov Postgiro 156211-5

12. Post und.er sommaren kan sändas till:
Ko lonikiosken 0rhemsvägen
12t 90 .t'arsta
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VERKSAMHET S 3DRÄTtE LS E F ÖR Lr s TUppEN$ K0 1,0 r,iLTru[]GÅRDSir öREN I Ng.

VUR4IAMHETSÄR.T]T 1 JANUÄRI . 41 DUCEMBER 1q8l -,-#1å-A-V}]8I(SÅ[1IL8II'SÅRET

Owe Ni.lsson

Sune Nemlander

Axel Dricson
iJerndt Sjöstrand
Lena Axtelius
13en61t ilarl,qriist
lorri t Johrinsson

Lars L j- rrrl berg

iind clrs l;ilrant,estlcn

0l"nf 0.rn

flr i k l,un.dgrerr

itr"i*r l"mar ila I lfliart

Tage J;lr rdöus

lJrik Lindberg
Ruth Lithander
Äxel l.lricson
Ii j:rlmar llri ilrnan

ilengt och Ruth Lithunder
lljalmar Hallman

l,ena ltx te l" i us

Gertrud lijötin (0lsson)

r
l,{ed lemsantalet var den J"1 december 1985 51'l st " iieirl den tilJ- 1'öreningen
av itockholms kornmun trtar::ender:ade narken utgör 117.961 kvm. Ärrende tilI
kommun utbetal irs f ör 115.104 kvm.

F\ Arrendqavgi ft
!'ör täckande av amendet har f'ör "l!8i uttagits kr l zlJ/kvn. lrlerilemsavgif ten
är kr )')Or- och den som har bil betalar kr 2r:- per år. Inträdesavgift 2O0r-
och uttråde vid försäljning 10Or-.
Utli:ver årg- och sommarrnöte h::: styrelsen under året haf t 14 protokol lf'örda
silrnmen träden .
Under å_r:et har 22 srlugor Lvtt äeare och nya med.lemnar invalts
bytt ågare inom familjen"

J stugor har

De nya medlernmarr a hälsas vä.Lkomna i vår gemenskilp ocir uppmanas att ta del
av föreskrifter i våra stadgar och nyttjanderättskontrakt.

S t.yrelse och lrnktionärer
0rdförande
Xassör

Sekre terare
Vice ordförande {

Vice sekreterare
5uppleanter

Revi, sorer

Ilevi sorsuppleanter

S tucl i e ]ro mm i t t 6

tsy agna d skon tro I Ianter

Värd-Värrlinna

Valberedni ng

Lott 169

, 224
,, 259
ll-t/ 44
tt 1^arql

" 160

" 19,J

)w )
| )\A*J"

fi/

" 244

" 9i
tl ') 1Q

tr 21,.))

" 61

,, 2r9

"g7
,, 61

,, 9t
t 141r..ll

" 1tl5



Listuddens i(oroniträdgårdsförening är sed.an föregående år id.eell förening.Bifogade s!ari8?r och-ördningsföreskrifter ersätter de stadgar för ekonomiskf örening som finns på sid . 7l-zq i Din medl.ensbok.

De kolonister.med slutsi-ffra X som ej kurde arbeta eller ställa ersättaretl]l förtlogande u"aä" 
"oiääuns festår har tirrstärrts brev om inbebalningti11 föreningen av kr 1oo;-, enrigt tidigare årsmötesbesrut.

Arbetsolikt I tim erler lnbetalniig ??:-ftin,til1 föreningen har tilrämpatslet' scrn gjort ;:in arbetsplikt skall tittse attavprickning sker hos arbets-ledare eller styrelse.

irled beklagande konstateras att fö1jand.e nedlemmar lännelt vår gem rnskap.
:ifi:å::ä"lttt 

på sina och övriga medlemmars väsnar fraroföra vårt djupa

40 Bror Selin
6g Sven i3erglund.
91 Karl Gustav Lundqvist
97 $r.'en R:-gnar Karl"sson
1?9 Gunnar Fredholm
158 .ålvr.'11 rYallefeldt
19il Bör.je persson
214 Kart Sjöberg
217 -Britta Svensson
22'2 Iijördis Fugerlund

# inom föreningen har grat,ulerats på

rdrottssektionen med tso orn som ordförande har anord.nat tävringar i- l'otbolt,kl*bbmästerskar: i tennis, friidrott och badminton med priser tirr alraåidersgrupper' rdrottsförening"., Lu" fått sitt. årriga ånsrag från föreningenpå kr 1000:-';Jtyrelsen påminiu" o* att varje kolonist ör kåtlettivt medlemi vår idrottsförening. Du som är i"drottsintiesserad eLl-er har barn sorn ärintresserade, anmä1 dig tirr Bo ö"; ;ii;;"iiir någon i styrersen.
rdrottetts daflt Semensamt med de ) övriga sörlerförortsföreningarna anord.nadesi år av odlrrren. Lagtävrin11ar i fotborl, skytte och var:pa förekom.Nästa års ilrrangör är Orhem.

$tyrel sen har under året tillskrivit intresserild.e köpare pit vår li.stn. Ällasom vil1e stå kvar på listan har betalt 25t_ i registreringsavgj.ft och shallanmäla sitt fortsatta intresse till styreisen per brev e]lär telefon en gångper år.

Qåva ti 11 .f öreningen. TageLott ''ll, skänkt I'öreninalån
Mikaelsson har vid försäljning av sin stu5;a,1 000: -

itudiej<ommittdn har und.er året mecl pengar från 1oppmarknarden förset

,'t

rt

)-

1w

vägar med nannskyltar. Med ideeIILotl'26, ocir stutliekornmitt6n har
arbetsinsi:tts av snickare Lennart

köket i förenin5;shuset upprustats.

t våra
F orsberg,

har av !,astighetskontorets juristerl'rauitagits.xontralctffivårundertecknasavvarjeko1onist,
Meddelande om tidpunkt kommer att anslås på tavlorna. camla medlemsboken skal_lti 1l svidare ilnvändas.



Grus och sal-! till huvudvägarna har

ffi pl^"tt" "ch 
grusats' di.kena har

;;;"; fastighetskontorets i'örsorg'

i år inköPts för
grävts uPP. NYa

? O0Or-. Skogsvågen
vägtrumuror har lagts

V ä r a nn a 4lglljiyjlllgiig'
ämpats för att nålra

Vid f el p4 va-ttenlgdnine |"lLiltt 
Hjalmar ilallman' Iott 9J

om vattnets paxo ppling och tu"iang"it'g' Hr'lImirn utf ör även

såsom utbyte av tappkranar och-iuä"inä "t läckor' Kostn''d'

kommelse.

Årets vårre-+sörins "A1le *i".-::r inom området utf ördes den 2b

Container l or gr.vsopot u*t onoutaiitfu på Listudd'en vid uthus

stora eken, 16'5 '1B'?' 1"""*il*-;;; "; 
container under hela

;;;i; uppstälrd bakorn dansbanan'

nrönqr. (1 clr so.Dor sottt upplilgts av kOlonisttirna bakOnt ilansbanan hat bfänts
ur vlul _' '- k

Fn-t =tYt- lsens f örsorg'

*Ti:"y"äå'?å,'ä:i::-i?li""i;:.'i3;;,1*ygnoch
å#*"r:it":":;; innehåIre" uu*i-oor' r"'u förstör pumpen"

$tyrelsenharvir,jtrepresenteradevid.Förbun<ikongresseniBödertä1;e.
Vid Stockholmsrretsens, f trreniigutaaut" o*f' ftoitoikomnri ttens årsrnöten samt

vjd rler årtiga ?-klubbsssnmant;äå;;;""1"-t 
gt hö11.s på rken rlen 21'l'

!.öreningensstutiieorganisatöre"-r,-"de}tagitiinfcrrmatj-onsinöteanordnat
av förbundet. 

l

F örenin.renji to r-S t9 gklo r qrP - Ko lo ni trä4går:dar

Med I emsavgr., "*,'-flTlTintsen 
är 1 0: -/medlem

011e Ber:gens tål
I Stockholn skretsens kurser i träd"bekäring

iiut"" f'rån Listudden dettagit'

Vårstudieko+mittdharäVeniårvaritlivaktie.Denl0.ltrij.ribeskäring
med intendenr J ffiuor uoil. ]t:tt,.ttå" ' varm kori och kat'f e tiII deltagarna '

Den'1!.(r hö1-1s Ji'"åii'""ökt^lopptå"rt".a:|i:!". tiII sundborn den 1O'7'

!itudieko'rmitt6n än;;;;;;" på hå;ten en kurs i-ttaaga"asskötsel i lvled'borg-

arhuset, Kärrt'orp, ned lB nöjda ocir intr:esserade kolonister'

ffi,;?l-:Hl:*T:;:ä,Ixi!u}'å::":""fungerattiilbe-
Nyckel till uthi*"n ttoutur tr åO:- och hämtas hos styrelsen'

,ur ?i=e*?f ',.,1.;.:lå:ä *::'":l:;;l:.'ä"ilä.liil;.ti"å:l äl.il::lä::"
ä1t:l"i-i?åi-;; n* rott och "l"eu 

vanvårdas'

DuschbJ'eile!- son beslutades på årsmötet irar ånnu e j påbör jBts ' särskilt

bvnsnadstrlrsrånci fick lov "tt*;;;;; 
från st"tluyåsåaaståntoret' Ti11stånd

fr., r":innu e.i erhål I i ts '

KoIIektivuKg}onistugei'örs4BlingengenomFolksamharstyrelsenintefått
någon som vrrr-!f[Ti-u,n. unaeffilie^'pagå"' !'inns någon inom f öreningen

son viIl åta si'g uppgif ten så anmä} intresse til-l styrelsen'

ud,da lottnunmer På udda

nere vattenkostnaden'
dagar or:h ornvånt harr til]-

, han sköter
repara tioner

enligt överens-

och 27 aPril
! och vi-d
scmnaren

höll sitt årsrnöte rlen 1U'4 19Bt'

ocfr år. Ordf i' kretsen är

och trSdgårdsskötsel har kolo-
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Sommarens fester och andra aktiviteter har under året genomförts av

4O-årsiubileum firades på Listudd.en sönd.agen den 11 augusti. Styrelsen
beslöt att biljetter skulle säljas till 2 personer i varje stuga och att
föreningen skulle bistå med halva kostnaden. För att atta som önskade skulIe
få vara rned beslöts att festen skulle hållas på planen vid föreningshuset
och att tält skulla anskaffas i händ.else av regn.
Representanter för Koloniträd,gårdsförbundetn Kretsen, tr'astighetskontoret
och grannkolonierna inbjöds.
Föreningens förste ordförande Birger Undin mcd fru, Lott 241, och hedersord-
förand.e Bror Selin ned fru, lott {0 var också inbjudna. Se}in fick tyvärr
inte vara med. om {0-årsjubil-eet" Han avled hastigt dagarna före festen.
Sror Seli-ns minne hed"rades med en tyst minut.
Utför1ig dokunnentation med bilder och jubileumsskrift har upprättats av ,.1
styrelsen genom Serndt lijöstrand och Bengt Carlquist. Soken finns till på-
seende i föreningshuset.

l'öreningshuset har under somnaren varit uthyrt ti11 medlernmar och har ut-
ny"btjats av styrelsen f ör olika arrangernsng.

St.yrel-sen framför sitt och medlemnarnas tack till Jrorna och övriga för det
frivilliga arbete, som utöver beslutad arbetsplikt oni 4 timrnar utförts und.er
somm&rens fester och andra aktiviteter.
Studiekonmittdn och styrelsen tackar för gåvor skänkta till föreningen.

!'öreningens ekonomiska stäIlning framgår av bif,ogad räkenskapsberättelse.
Ärets överskott kr 20 886:54 föresIåg föras i ny räkning.

f förhoppning om att det komnand.e verksamhetsåret blir framgångsrlkt tackar
styrelsen för det förtroende son visats oss under d.et år somr gått.

llcrna tillsanmans med föreningens styrelse.
otta 16.5, loppmarknad 1r.6, midsommarfest, 21
21 juli, höstfest J augusti. Avslutningsfest
som arbetat und.er sommaren.

Årsmöte hölts 20 mars, gök-
och 22 juni, sommarrnöte

hölls den J september med derr

Axel" Ericson
liekreterare

.^l

Stockhohn i februari 1985

Owe Nilsson
0rdförande

3erndt Sjöstrand
vice ordförande

Sune Nemland.er
Kassör

Lena Axtelius
vice sekreterare

n

-\
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INGÅI}ruT BAIANS K0llto 85 01 01

185
110

l+
I

U

5
12

.t
I

7
2
v

171
2
1

2
6
"!

2
zl

2

4
24

599
745
988:40
980
855
r2jJ 295
000
OE'
1j{r
]18r49
7a1 t95
014:'15
253
lt A,

678
i00
x57

"r0

1

a

5

Skul-der .eget k3tPital

Re serr'ond.
Vattenskuld
Eget kaPita.l

VINST OCH FÖR]'USTRÄKNING

Kostnad.er
Arrende
Ävslceivningar
EI> Iörcnin6shus
Försäl*'in€iar
Gräsm:ttor
Idrottsf <jrenir:gen
I(larlsar och Presenter

F l,GJroo""tg lrrets o förb
0nkos*naÖcr
Porton, skrlvmnterial
Renhållning
irlcp r"i: sr:ntation
Ska1" 5cr
Arbc bsgivaravg/soc avg

Arvod.enr traktapenten
Telefoner
TransPorter
Utbildrdng
Uthus
Vägarr Parkeringar
Vatten
Årsrnöte, matri-klar
4O-årsjubil6et

r,F Korrgress - 85

Årcts överskott

Pf UIG-LQNi;ii B/rl"rNS 85 1? ]1

'i j*llgångar

K^,ssa
Postgir::
Sank
Inventarier

20 000
1O B72t2O
94 ?54;80

=---#d

v2-wL

85 12 31

*:40
?2, 681t94
7196t54

17 65'l
2 5't8?63

15 767 |54
2 595

zrt 886254-!a1- fig zg;-

921234
? 108:9?

116 6lo:?offi_

3g}fiårsså
Kassa
?ostgiro
Be"Itk
lnventarler
troordri-nger

Inkomsteg
Arrenöe
lVIecllemserrg5-f ter
SiLavgifter
FörenJ-ngshus
l}thYrn:ing, vattenPr:mP
li'e ster
Inträdesavgifter
Riä):tor
Gåvt:r
A.rb et s Pli-}rfi s avgi-ft e r
IntYesseavg*i1te r
Skatte:*

Reserrrliond
Eget kaPital

6 :10
2 62j 217

?O 882:40
12" 675 2"33

Äo o00
l- 

-__132-L3L

417
955
22,
304

o.\

895 t?O
60c)
7'7a223
450
ADT^

3ra
131

!!.3- !5e2fi-

20 000
115 641274

ffi:3.L----

Listud dens i(o Ioniträdgård sf Orening'/
StYrelsen
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Li stuodens Koloniträdgård. sf örenlng

Bqdgetförslag f,Äe 1986

Kostnadgf

Arrencle 186 0OO

Avskrivningar 2 ooo
nl 3 O00
Försälciugar I 0O0
Föreningshus 2 000
Festplats 2 OOO

Grämnattor 7 000
Driineringar 1 000
Idrottsförenlngen 1 000
Kransarl presenter 4 000
i\ledlemsavglfter 21 O00
Oulkostnader 5 000
Por:tonp slslnmaterdaJ. 5 000
ReniråIlning 25 000
Reor:esentation 1 000
Skatter I 000
$ociala avgifter 4 000
Arvoden, tra,ktaPenten B 000
Telefoner 1 0OO

Tra::sporter 1 OO0

UtbildnLng 1 00O
uthus 23 ooo
Vägare parkeringar g O00
Vatten 20 000
Årsnöte, natrlkl"ar 3 000

143 AOO

Inlconsteg

Arrencle 186 O0O

MedlemsavgLfter' 11'l 000
3il.l"argifter I 000
Föreningshnre 1 OOO

Fester I 0oO
In*räctesavglfter 5 0OO

ArbetgplLlrtsavgtfter 7 000
Rtintor 10 0OO

Ianspråktåga,nde av
iiverskottsmedel-

t43 004

? ooo

T,istuådens KolonLträdgårdsfören:lng r/ Sffretsen
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nEvISroNsBERÄTTEtsE.

Underteelarader åv årsmötet utsedda att granska Llstuddens
Kolonlträdgårdsförenlng u.p.a. räkenskaper och förvatr-tnlng för
verksamhetsåret I januarl - 3L decenber 1gB5n få efter verkställd
gransknlng avgiva följande berättelse.

Vid fullfölJandet av vårt uppdrag, har vi tei6-rt del av styrelsens
och förenlngens protokoll. sast de handllngar i övrigt vilka länrna
upplysnlngar om föreningens förvaltn:i.ng och ekonornieka ställnlng.

Föreningens räkenskaper, som av {-/ss underkastats fu11ständig
slffergransknJ.ng, är* förda med s;rrli;,r;.rltgen god o::dnj.ng och reda"

Inkomster oeh utgi,fter äro s"tyrkta &enom vederbdrllga verefika-
tioner 

"

3ehål-lningen 1 kassan, su.nnt be"t*ilp lnnestående I be*.mker och å
föreningens postglreikoxrton herr kontx'olleratsr och befwrnlts överens-
stä'mnre ned bokf öringen 

"

Försäkrlngar och värdehe,ndlingar äro i god ordning.
Den av styrelsen upprättade vinst- förLust- och balansrälortngen

överensstämmer med förda räkenskapsböcker.
Såeom framgår av balansräkntngen av den 31 d*cember 1985, har

förenlngens ekonomlska ställnlng ytterligare förl:l{ttrats trots
kostnaderna för 40-årsjubildet och ökade arrendeavgi.fter 1111 Stockholn.

f'örenlngens ekonoml- får anses son synnerllgen god.
Då revlsLonen lcke glvlt enledning ti1l" några e.nnärloningar

henställa v1,
att årsmötet nåtte tillstyrka den uppgjorda balsnsrälmlngen.

salnt bevilja den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet
för den tid revisionen onfattar.

Stockholm den 2 februari 1986 n

Svantesson

R e v i s o r e r"
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