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19.

20.
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Ärsmöte den .t e nars t qBl kt t q0O.

Loka.[: tr'örsanrlingssalen FYHEN. LågkärrsvJgen . Kärrtgrp.

Före{r3gn!ngoIi sta

1. lvlötets öppnande

2. Pareutation

t. Fashställande av dagordningen

4. Frå.gan om kallelse skett i behörig ordning

5. Val av ordförande att leda mlitet

6. Val av protokollfiirare för årsnrijtet

7 . Val av 2 justeringsmrin, tillika rösträkn:ire

B. Styrelsens verksamhetsberittelse

9. lityrnlsens förvaltningsberättelse
10. Fa.:ts[4llande av balansrrikningen och resultaträltnin6en

1 'l . Revi sorernas berättelee
12, Fr''l"a om ansvarsfrihet filr styrelsen
1t. iJeslut i anledning av föreningens ekonomi enl balansräkningen

14. llehanrlling av inIämnade motioner

15, Bestämmande av ersättnin,e till utsedda styrelseledamöter

16

17

r.rch revigorer samt suppleanter för den

Framlii.ggande av budgetl'örslag och faststdllande av avgifter
VaI av styrelseledamöter och suppleanter

a/ rÖrdf fijr' 2 år
b/ V.sehr för 2 år

c/ Suppleanter, -1 st 1'ör 1 år
VaI av revisorer och 2 sgppleanter

Val av studiekommitt6

VaI av valberedrrj ng

övriga iirenden: af Yärsttidning, förslagsv j-s 1ör'd den 2.5 och

sijnd den ,.5 kf 1 1 .00, samling enl.uppsatta kartor.
U/ Itappolt ang kollektiva kolonistugeförgäkringen

22 . S tudi eorqani sa tiiren inf ornrerar

A4. Avslutning

f'öreningen bjuder på kaffe med dopp



_Listuddens Koloniträdgårdsföfenlng

Kallelse1_ Medlemmar i tistuddens Kolonlträdgårdsförening kallas
härmed tiIl förenlngens 43:e årsrnöte i Medborgarhuset, Körfbor-p-r-
onsdagen den 1"8 mars 1987 I(I :.9.00.

Dagordning entiEt omstående si"da"

Som en påminnelse om stadgar och mötesbeslut meddelas för kännedom:

1. Arrendeavglften skaLt er1"äggas I rätt tld, februari och augusti
rnånader, å annat fn.!.l bllr det straffavgift med 5 kr 5:er n"'ånad.

2. FörsäljninE av stugor skall anmälas tj.lt styrelsen, som I sin
tur utbjuder stugan till köpare som tldlgare antecknats på in-
tresselista av styreJ.sen" r.a
Adressändri.ng samt nytt telefonnummer skaII anmäIas tiLL styr:*
elsen.

3. Uthyrning &v stuEor är förbjudet av Fastlghetskontorets HEen-
domsbyrå. r'\

4. Vid om* eichr tillbryggnad samt nybyggnad av veranda elj.er pergola
sarnt 1nsättande av boalett skall aIItld ansökas på blankett som
styrelsen ti lthandahåIl.er,
FöR.SLÄG TT[,L REC:;ER röR BYGGNADER lnom bI a Listudden har ut*
arbetats av Fastighetskontoret. EnIlgt dessa regler får stugans
storlek vara högst 26 kvm. Veranda, terass, altan eller taktäckt
pergola tillsammans I kvm och dessutom förråd, lekstuga eller
västhus om 5 kvm.

5. För all eLdning och bränni.ng inom Listuddens koloniområde krävs
tillstånd och ska sökas hos Hälsovårdsnämnden, tel 58 Bo 00.
Vld eldning av större omfattning meddelas Farsta brandkår, för
att bespara clem sr:abbutryekning"
oBS Eldning förbJuden 15/5 3o/9.

6. Grenar och bränxrbart avfal} får även i år täggas upp på trög bak-'\
om dansbctnan. Vj.d uppläggning på annan plats svarar var och en
för eldningen.
Medlemmarna uppmanas att ta vara på aIIt växtavfall och kompo-
stera på egna i.otten. Ått kompostera är enklare och lättare än
att torsfå'norl träJgårdsavfallet. Litteratur om kompostering r\
finns. Rätt anlagd eotr skött kompost luktar inte och stör lnte
grannarna.
För järnskrot, färgburkar, glas, plast och övrigt icke brännbart
avfall kommer under somrnaren en contalner att vara uppställd
bakom dansbanan.

7. Festarrangemang, årets årsmöte, gökotta, sommarmöte, midsommar-
och höstfest samt andra eventuella aktivlteter, som anordnas av
föreningenn ombesörJes av styrelsen och lottinnehavare vars slut-
siffra är V "Frivllliga medhJäIpare är välkomna att deltaga i förekommande
arbeten med festarrangemang. Förberedande sammanträde med årets
Tzor kommer att hå}l,as 1 början av mal t föreningshuset.



8. De kolonister som har
andra kolonister med
styrelsen.

e. Tillåten höjd
ej på bredden

t

kraft och ork att mot ersättning hjälpa
förekommande arbeten kan anmäIa sig tifl

på häckar inom Listudden är 1,10 m. Häckarna får
gå ut över vägen.

10. Besiktning kommer att genomföras under sommaren inom Listuddeni enlighet med 2S-årskontraktet med Fastighetskontorets och
Egendomsbyråns bestämme1ser. AlIa medlemmar uppmanas att håIIarent och snyggt på och omkring sina lotter.

7L. Bilparkering på vägarna lnom kolonlområdet är ej tiIlåtet annat
än för av- och påstigning. Kolonisterna anmodas tillse att
parkeringsreglerna efterlevs.
Parkering ska göras på anvisade platser.

L2. Listuddens Koloniträdgårdsförenlng
Box 4004
LzL 04 Johanneshov postgiro LS6ZLL-'

13. Post kan under sommaren sändas tlll:
Koloniklosken Orhemsvägen
L23 90 Farsta



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR LISTUDDENS KOLONITRÄDGÅRDSFöRENING

VERKSAMHETSÅRET l JANUART

Styrelse och funktionärer

0rdförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Vice sekreterare

Suppleanter

Revisorer

Rev i sorsuppleanter

Studiekommitt6

Byggnadskontrol Ianter

Värd-Värdinna

Valberedning

Bernt SJöstrand
Sune Nemlander
AxeI Ericson
Owe Nilsson
Lena Axtellus

Bengt Carlquist rr

Dorrlt Johansson rr

Hille+rl Fredriksson rr

Anders Svantesson rr

olof örn rt

Erik Lundgren rr

Hjalmar Ha}lman rt

Tage Jard6us rr

Erik Lindberg rr

Ruth Lithander rr

Axel Ericson rr

Hjalmar HaIIman rr

Bengt och Ruth Lithander rr

Hjalmar Hallman rr

Lena Axtellus rr

Gertrud Sjölin rr

Iott
lt
il
lt
il

44
224
259
L69
L4L

160
190

85

256
4

244
93

228
2L9

6L

259
93

6L

93
L4L
L43

Medlemsantalet var den 31 december 1985 3L7 st. HeIa den till fören-
ingen av Stockholms kommun utarrenderade marken utgör 1-L7.96L kvm.
Arrende ti11 kommun utbetalas för 113.104 kvm.

Arrendeavgi ft
För täckande av arrendet har för L986 uttagits t:75 kr,/kvm. Medlems-
avgiften är 350 kr/är och den som har bil betalar 50 kr/är.
fnträdesavgift 300 kr och utträde vld försäIJning 100 kr.
Utöver års- och sommarmöte har styrelsen under året haft 13 proto-
kollförda sammanträden.
Under året har 18 stuqor bvtt äqare och nya medlemmar invalts.
2 stugor har bytt ägare inom familjen.
De nya medlemmarna hälsas väIkomna I vår gemenskap och uppmanas att
ta del av föreskrifter 1 våra stadgar och nyttjanderättskontrakt.
Nva medlemsböcker avhämtas snarast. Kontakta styrelsen.
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De kolonister med slutslffra tr som eJ kunde arbeta eller stä}Ia er-
sättare till förfogande under sommarens fester har tillstätlts brev
om inbetalning till förenlngen av lOO kr enligt tidigare årsmötes-
beslut.

Arbetsptikt 4 timmar eller inbetalning 25 krltim ti11 förenlngen har
titlämpats. Den som gjort sin arbetspllkt skall tlllse att avprick-
ning sker hos arbetsledare eller styrelse.

Med beklagande konstateras att några av våra medlemmar under året
avlidit. Styrelsen vlll på slna och övrlga medlemmars vägnar fram-
föra vårt djupa deltagande I sorgen.

Idrottssektionen har drabbats av ett svårt slag genom dess mångåriga
ffis hastlga bortgång.
Sektionen har under året anordnat tävllngar I fotboll, klubbmäster-
skap i tennls, friidrott och badnlnton mäa prlser tili alla ålders* r\
grupper. Idrottsförenlngen har fått sltt årIlga anslag från fören*
ingen på 1 ooo kr. Styrelsen påminner on att varJe kolonist är kol-
Iektivt medlem i vår idrottsförenlng.

?lri"il,iålrå'i?ll:'å:ffii"ffå'.ill"luååil ?":tr::l":;. 
intresserade och'l\

Aktiva och före detta aktiva nedlemmar lnom föreningen har gratule*

Idrottens dagr_ gemensamt med de 6 övrlga söderförortsföreningarna
anordnades i år av Orhem. Tipsrunda, skytte, bollkastning, Iekar,
dans, kaffeservering och strålande väder bJöds deltagarna på. Nästa
års arrangör är Skarpnäck.

Förteckning över intresserade köpare av kolonlstuga upprättas av
styrelsen. AIta som anmäIer slg får betala 25 kr I registreringsav-
gift. Därefter ska fortsatt lntresse annälas per brev eller telefon
en gång per år.

Gåvor till föreningen. BLixt lott 3O2, 2OO kr. Åsell lott L65, 2AO kr
Gustav Jansson lott 66, 1 000 kr. r'\

Studiekommltten har under året med pengar från loppmarknaden och med
ideell arbetsinsats av snlckare Lennart Forsberg, lott 26, utfört
snickeriarbeten på uthusen och på anslagstavlorna.

4
Reparation av täckdiken och vattenlednlngar har utförts med litet
bidrag från Fastighetskontoret.

Varannandagsvattning- udda lottnummer på udda dagar och omvänt har
tillämpats för att håIla nere vattenkostnaden.

Yld fel på vattenlednlnq kontakta
Hjalmar Hallman, lott 93. Kärrman
avstängning. Reparationer, utbyte
utföres enllgt överenskommelse.

Arthur Kärrman, Iott 3LZ eller
sköter om vattnets påkoPPIing och
av tappkranar och lagning av läckor
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Årets vårrenqörinq rrAlle man utrr inom området utfördes den 3 och 4

maj. Container för grovsopor var uppställda på Listudden vid stora
eken 8 maj - 11 maj. Dessutom har en container under hela sommaren
varit uppställd bakom dansbanan.

Grenar och sopor som upplagts av kolonisterna bakom dansbanan har
bränts genom styrelsens försorg.

Föreninqens dränerinqspump kan hyras av medlemmarna för 20 kr,/dygn
och stuga vid översvämnlng i käIlare. HänvändeLse tilI styrelsen.
O B S Vatten som innehåller sand och lera förstör pumpen.

Styrelsen har varit representerade vld Stockholmskretsens, förenings-
rådets och kulturkommittens årsmöten samt vid det årIiga 7-klubbssam-
manträdet, som i år höIIs på Orhem. Föreningens studieorganisatörer
har deltagit i informationsmöte anordnat av förbundet. Styrelseleda-
möter har även deltagit i konferens anordnad av Kretsen.

Föreninqen Stor-Stockholms koloniträdgårdar
april 1985. Medlemsavgiften ti11 kretsen är
Ordf. i kretsen är olle BergenståI.
I Stockholmskretsens kurser i trädbeskäring och
även i år kolonister från Listudden deltagit.

trädgårdsskötse1 har

Vår studiekommitt6 har varit tivaktig. Den 23 mars trädbeskäring rned
intendent Jeppson som instruktör, varm korv och kaffe tilI deltagarna.
Den L4 juni höI1s en välbesökt loppmarknad. Den 15 juli anordnades en
resa tiLl Furuvik. På hösten startade en kurs i trädgårdsskötse1 i
Medborgarhuset, Kärrtorp, med L7 nöjda och intresserade kolonister.

Tanktoalettsystemet som installerats i våra uthus har funEerat till
belätenhet. Den som har egen toalett svarar sjäIv för tömningen.
Särskilda tunnor har på försök utplacerats bakom varje toaletthus.
Försöket kommer att fortgå om hygieniska krav beaktas, Iocken lägges
på tunnorna och ingen tömmer sin-hink I vattentoaletterna. Frystoa får
inte användas inom området.
Nyckel finns att köpa hos styrelsen, pris 25 kr.

Syn av området har under året utförts av styrelsen. En del anmärkning-
amlavvanvårdharnoterats.EnIigtarrende1agenär
arrenderätten förverkad om lott och stuga vanvårdas.

Duschhus med två varmvattenberedare har under året färdigställts.
Nyckel tiII duschhus och uthus är desamma.
OBS Var och en städar upp och torkar av efter sig.

Kollektiva Kolonistugeförsäkrilgen genom Folksam har tecknats och gäI-
n l mars -BT. Intressenter som ännu

inte är med i kollektivförsäkringen kan vända sig till Dorrit
Johansson, lott L9O, som är vårt ombud.

Sommarens fester och andra aktiviteter har under året genomförtg av
6rcr;ä titlsamlnans med styrelsen. Årsmötet höI1s den 19 mars, gökotta
den B maj, loppmarknad den L4 juni, midsommarfest den 20 och 2L juni '
sommarmöte den- ZO juli och höstfest den 23 augusti. Avslutningsfest
med dem som arbetet under sommaren höIts den 13 september.

höll sitt årsmöte den 24
10 kr,/medlem och år.

t
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Föreningshuset har under sommaren varlt uthyrt titt medlemmarna och
har utnyttjats av styrelsen för oIlka arrangemang.

Stvrelsen framför sltt och medlenmarnas tack tilI 5:orna och övrigaför det frivilliga arbete, som utöver beslutad arbetsplikt om 4 timmautförts under sommarens fester, andra aktlvlteter och duschbygget.
Studlekommitt6n och styrelsen tackar för gåvor skänkta tilt fören*
lngen.

Föreningens ekonomiska stäIInlng framgår av blfogad räkenskapsberät-
tefse :zo iöreslås tääXas av föreningens
kapital.
I förhoppnlng om att det kornmande verksamhetsåret skatl
rikt tackar styrelsen för det förtroende som vlsats oss
som gått.

Stockholm i februarl L987

bli framgångl
under det år

\

Bernt SJöstrand
0rdförande

Owe Nilsson
vice ordförande

Sune Nemlander
Kassör

Lena Axtellus
vice sekreterare

Axel Ericson
Sekreterare a

1

1



Listuddens KoloniträdgårdsförenJ.ng

rNGÄElrDE BAI.ÄNS 1986-0L-01

Skulder Eget kapital Tillgångar

Reservfond 20 000 Kassa 92I,34
Eget Kapital 11-5 64L,34 Postgiro 7 LAB ,97

Bank i-16 630,70
Inventarier 10 980,33

1-35 64L,34 135 64t,34

VINST- OCH FöRI,USIR.I|K}IING 1986-12.3L

Kostnader Intäkter

Arrende 183 01,2 Arrende L99 494
Avskrivnj-ngar 2 824 Medlemsavgifter 111 130
EI 8 656,80 Bilavgifter 8 600
Föreningshus L 449,40 Pumphyra 60
Försäkringar 3 972 Fester 7 073,44
Gräsmattor 6 584,15 Inträdesavgifter 6 700
Idrottsföreningen l- 000 Räntor 10 256
Kransar,Presenter 2 348 Gåvor 2 045
Medlavg;Kr o Förb L9 020 Arbetspliktsavg 7 225
Omkostnader 4 6L3,40 fntresseavgifter L 725
Porton,skrivmtrl 2 925,60 Ärets underskott 35 572,76
RenhåIlning L4 209
Arbetsgivaravg 2 827
Arvoden,Sammantr 9 056r50
Telefon 2 022
Uthus 44 084,70
Vägar,Parkeringar 7 549,90
Vatten 7 890,40
Årsmöte,Matriklar 4 441,10
Duschbygget 59 549,50
Sommarglnnnastik 100
Dräneringar t 620,75
Leve Koloniträdg L25

389 881,20 389 88L,2O

UTGÅENDE BALANS 1985-12-31

Tillgångar Skulder Eget KaPital

Kassa 4 364,39 Reservfond 2A 000
Postgiro 9 059,26 Eget Kapital 80 068,58
Bank 75 348,50
Inventarier 1L 296,33

100 068,58 1_00 068,58
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Arrende L9
Avskrivnj-ngar
EI
Försäkringar
Föreningshus
Festplats
Gräsmattor
Dräneringar
Tdrottsföreningen
Kransar, Presenter

Listuddens KoLoniträdqårdsf örening

BTTDGHTT'öRSIÄG FöR 1987

Kostnader Intäkter

Arrende L97 r-)0CI

Medlemsavgifter t26 nilO
Bilavgifter & 0Ö0
Fester I {it}O
Inträdesavgifter 6 *00
Intresseavgifter 2 nSO
Arbetsplavgifter '7 fi00
Räntor E il$O
Ianspråktagande av
överskottsmedel E *0S

370 000

7 000
2 000
9 000
4 000
L 000
1 000
7 000
L 000
L 000
4 000
0 000
5 000
5 000
5 000
1, 000
6 000
4 000
9 000
2 000
1 000
1 000
5 000
8 000
5 000
5 000

^\

^\

Medlemsavgifter
omkostnader
Porton, Skrivmtrl
RenhålIning
Representation
Skatter
Arbetsgivaravg
Arvoden, Sammantr
Telefon
Transporter
Utbildning
Uthus
Vägar, Parkeringar
Vatten
Årsmöte , Matriklar

2

1

4

1

370 000

Li studdens koloniträdgårds f örening/ Styre lsen

1

l
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REVISIONSsERÄTTEISE;

undertechrade, 8v årenötet uteedda att granska llgtuddens

Kolonlträdgårdsförenlng ll.p'g. räkenskapcr och förvaltnlng för
verksambetsåret 1 Januerl - 3L deceuber 1985, få efter verkstä11d

granskrrlng avglva fölJande bcrättelge'
v1d fullfö]-Jandet av vårt uppdrag, har v1 taglt clel av styrelsens

och förenlngene protokoll, eant ite handl'lngar 1 övr1gt vtlka ]linnn

upplysnlngar om förenlngens förvaltnlng och ekononlska stäl1-n1ng'

Iörenlngens räkenskaperr som av oss underkaetate fuflständlg
eiffergranslorlng, äro förda med syrurerllgen god Ordnln8 och reda'

Inkomsterochutgifterärostyrlctagenonvederbörllgavcr1f1ka-
tlouer.

3ehållnlngen 1 kassan' samt belopp lrmeatående t banker och å

förenlngens postglrokonto, har kontrollerate och befunnlts överens-

g{ämme. ncd bokförlngen.
Försä}rlngaroehvärdehanclllngarärolgodordnlng.
Den av styreleen upprättade vlnst- förluet- och baLansräloctngen

överensstärmmer ned förda räk€nskapeböckcr'
Såsom frangår av balangräknlngen av den Jl dceember 1qB6' har

verksamheten under året gått ned en förlust av laonor 35 '572t76'
Orsaken t1II detta beror helt på det trndcr sonnaren uBpförcla

Dusc}rbygSot,somlckevarplaneratlbuclgeten,ocheomkostade
lronor 59.549:50. Då denna byggnad är en cngångskostnad' ocb l fort-

sättnlngen endast kouoer att bestå av drlftkostnaden' är förenlnSens

ekonomlskaställnlngfortfarendeförframtldengod.
Då revlslonen lcke glvlt anleönlng t1IL några annärlotngar

henstä114 vi.
att årsnötet tlllstyrker den uppgJorda balansrälolngen' sant

bevlljar den avgående styreleen full och tacksam ansvarsfrlhet för

den ttd revlelonen omfattar'

Stoekholm den 9 f,ebruar l-gg7 .-

ftdr$z.,r?ft,,"
Anderi Svantesson

Revlsoref'

tr\
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MEDLEMMAR r LTSTUDDENS KoloNrrRÄncÅnosröRrHrnc 1985-1986

Nr Namn Adress Tel nr
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