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LISTUDDENS
KOLON ITHADGÄRDSFOREN I NG

Box 4@4
12I 04 JOHANNESHOV

Postgiro 15 62 1 1

Årsmöte den 16 mars 1988 kI 19. O0
Lokal: Församlinqssalen i FYREN, Lågkärrsvägen Kärrtorp

Föredragningsllsta

L. Mötets öppnande
2. Parentation
3. FaststäIlande av dagordningen
4. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
5. VaI av ordförande att leda mötet
6. Val av protokollförare för årsmötet
7. VaI av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
B. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens förvaltningsberättelse

10. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
LL. Revisorernas berättelse
L2. Fråga om a.nsvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut i anledning av föreningens ekonomi och balansräkning
L4. Behandling av inlämnade motioner
i.5. Bestämmande av ersättning ti11 utsedda styrelseledamöter

och revisorer samt suppleanter för dem
L6. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
L7. Val av styrelseledamöter och suppleanter

I tur att avgå: vice ordförande owe Nilsson
sekreterare Axel Ericson
kassör Sune Nemlander
suppleanter Dorrit Söderholm

a) vice ordförande för 2 är
b) sekreterare n 2 år
c) kassör tt 2 år
d) suppleanter, 3 st för 1 år

18. VaI av revisorer och 2 suppleanter
L9. Val av studiekommitt6
20. VaI av valberedning
2L. övriga ärenden

a) Vårstädning, förslagsvis lördagen den 7/5 och söndagen
den 8/5 kl 10.00. Samling enligt uppsatta kartor.

b) Rapport ang kollektiva kolonistugeförsäkring
c) Information av styrelsen ang planerade arbeten under

sommaren
22. Studieorganisatören informerar
23. Avslutning

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

Hillevi Fredriksson
Stig Axelsson

T



Li studdens Koloniträdgårdsfören ing

Som en påminnelse om stadgar och mötesbeslut meddelas för kännedom:

1" Arrendeavgiften skall erläggas i rätt tid, februari och augusti
månader, i annat fall blir det straffavgift med 10 krlmånad.

2. FörsäIjning av stuEor skall anmäIas tiII styrelsen, som i sin
tur utbjuder stugan tilt köpare som tidigare antecknats på in-
tresseLista av styrelsen.
Adressändring samt nytt telefonnummer skall anmälas ti11 styr-
elsen.

3. Uthyrning av stugor är förbjudet av Fastighetskontorets Egen-
domsbyrå.

{
4. AII om- och tillbyggnad samt nybyggnad av veranda eller pergola

samt insättande av toalett skall alItid ansökas på blankett som
styrelsen tillhandahåtler.
FöRSLAG TrLL REGLER FöR BYGGNADER inom bI a Listudden har ut- .
arbetats av Fastighetskontoret. Enligt dessa regler får stugans I
storlek vara högst 26 kvm. Veranda, terass, altan eller taktäckt
pergola tillsammans 8 kvm och dessutom förråd, lekstuga eller
västhus om 5 kvm.

5. För all eldning och bränning inom Listuddens koloniområde krävs
tillstånd och ska sökas hos Hälsovårdsnämnden, tel 58 80 00.
Vid eldning av större omfattning meddelas Farsta brandkår, för
att bespara dem snabbutryckning.
oBS Eldning förb juden 1,5/5 3a/9.

6. Grenar och brännbart avfall får även i år läggas upp på hög bak-
om dansbanan. Vid uppläggning på annan plats svarar var och en
för eldningen.
Medlemmarna Lrppmanas att ta vara på attt växtavfall och kompo-
stera på egna lotten. Att kompostera är enklare och lättare än
att forsla bont trädgårdsavfallet. Litteratur om kompostering afinns. Rätt anlagd coh skött kompost luktar inte och stör inte I
grannarna.
För järnskrot, färgburkar, glas, plast och övrigt icke brännbart
avfall kommer under sommaren en container att vara uppställd
bakom dansbanan. {

7. Festarrangemang, årets årsmöte, gökotta, sommarmöte, midsommar-
och höstfest samt andra eventuella aktiviteter, som anordnas av
föreningen, ombesörjes under 1988 av styrelsen och lottinnehav-
are vars slutsiffra är 8.
Frivilliga medhjälpare är väIkomna att deltaga i förekommande
arbeten med festarrangemang. Förberedande sammanträde med årets
B:or kommer att håttas i början av maj i föreningshuset.

B. De kolonister som har kraft och ork att mot ersättning hjälpa
andra kolonister med förekommande arbeten kan anmäla sig tiII
styrelsen.



9, Tillåten höjd på häckar inom Listudden är 1,10 m. Häckarna fårej på bredden gå ut över vägen.

10. Besiktning kommer att genomföras under sommaren inom Listuddeni enliEhet med 2S-årskontraktet med Fastighetskontorets och
Egendomsbyråns bestärnmelser. AIIa medlemmår uppmanas att håIIarent och snyggt på och omkring sina lotter.

11. Bilparkering på vägarna inom koloniområdet är ej tillåtet annatän för av- och påstigning. Kolonisterna anmodas tiIIse attparkeringsreglerna efterlevs .
Parkering ska göras på anvisade platser.

t2. Listuddens Koloniträdgårdsförening
Box 4AO4
tZL 04 Johanneshov postgiro LS6ZLL-5

13. Post kan under sommaren sändas tiII:
Kolonikiosken Orhemsvägen
L23 90 Farsta



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR LTSTUDDENS KOLONTTRÄDGÅRDSFöRENTNG

YERKSAMHETSÅRET l JANUARI

Styrelse och funktionärer

ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Vice sekreterare

Suppleanter

Rev i sorer

Rev i sorsuppleanter

Bernt Sjöstrand
Sune Nemlander
AxeI Ericson
Owe Nilsson
Lena Axtelius

Dorrit Söderholm
Hillevi Fredriksson
Stig Axelsson

Anders Svantesson
olof örn

Erik Lundgren
Ingegerd Björkman

Iott 44n 224n 259
il 1-69n 1,43,

il 190
il g5
il 316

r 256
il4

n 244n 1,76

n 229n zLg
il 61

n 259
il 93

il 61

r 93
II L4L
il 143

Studiekommitt6 Tage Jard6us
Erik Lindberg
Ruth Lithander

Byggnadskontrollanter Axel Ericson
Hjalmar Hallman

Värd-Värdinna Bengt och Ruth Lithander

Valberedning Hjalmar HaIIman
Lena Axtelius
Gertrud SjöIin

Medlemsantalet var den 31 december L987 31"7 st. Hela den tiII fören-
ingen av Stockholms kommun utarrenderade marken utgör Lt7.96L kvm.
Arrende ti11 kommun utbetalas för 113.104 kvm.

Arrendeavq i ft

För täckande av arrendet har för L987 uttagits tz75 kr,/kvm. Medlems-
avgiften är 4OO l<r/är och den som har bil betalar 50 kr/är.
Inträdesavgift 300 kr och utträde vid,försäIining 100 kr.
Utöver års- och sommarmöte har styrelsen under året haft 15 proto-
koIIförda sammanträden.
Under året har 17 stuqor bvtt äqare och nya medlemmar invalts.
2 stugor har bytt ägare inom familjen.
De nya medlemmarna häIsas välkomna i vår gemenskap och uppmanas att
ta del av föreskrifter i våra stadgar och nyttianderättskontrakt.

De som ännu inte hämtat sina nya medlemsböcker, kontakta styrelsen.



pe-&glsnlsLer med slutsiffra 7 som ej kunde arbeta eller stäIla er-sattare titt tcirfögände under sommaräns fester har tillstäIlts brevom inbetalning till föreningen av 100 kr enligt tidigare årsmotåslbeslut.

åf!9!spLi$t-4 timmjrr eller inbetalning zs kr/tim till- föreningen harti1lämpats. Den som gjort 
"i! arbetsplikt skalI tiltse att avfrick-ning sker hos arbetsi-edare eller styrelse.

Med " hgklaqgnde konstateras att några av våra medlemmar under åretqvlidi!. styrelsen vj.Il på sina och övriga medlemmars vägnar fram-föra vårt djupa deltagande i sorgen.

ldå9llEåeXUlnen har under året anordnat motionsgymnastik, tävlingari fotboll, klubbrnästerskap i tennis och varpa, fiiidrott och badmfn_ton med prisen till alla åIdersgrupper.

i'ä35';::":t;l3ilel"iufii::.;':; å[t'yå,3:=i3i.fiåi å:';:il:;t,gi *"a_olern i vår idrottsförening. Ny ordförande är Owe Nilssonf totf-i6g
Du som är i.drottsintresserad eller har barn som är intresserade ochvirr hjärpa tilr, anmäl dig tirl någon i styrelsen.
Aktiva ocll_föqe_detta aktiva medlemmar_.'-j----...-

raEs pä jämna födelsedagar.
inom föreningen har gratule- 

q-

rdrot-teqs dEg1. gemensamt med de 6 övriga söderförortsföreningarna
anordllades i år av skarpnäck. 19gg års arrangör är Listudden.

Lcr-rleq&ninq över intresserade köpare av kolonistuga upprättas avstyrelsen. AIla som anmäler sig får betala zs kr i r"äistreringsav-gift. Därefter ska fortsatt intresse anmä1as per brev eIler telefonen gång per år"

qåygå-Elll förpnllgg_n. susanne carrsson o Gösta Mannerström har skänktoss tallrikar och muggar. ÅselL har skänkt 2oo kr.

?!uorgl-Q$*ittpn hrar under året med pengar från loppmarknaden och medideelr arbetsinsats köpt och monterät fakrännor på^ioi.ningshuset.
Reparation av täckdiken och vattenledningar har utförts av förening-en.

Vafannandagsvattning+ udda lottnummer på udda dagar och omvänt hartiJ-Iämpats för att hålla nere vattenkostnaden. -

Yid_fel på vattenledninq kontakta Arthur Kärrman, lott 3LZ ellerHjalmar Hallman, Iott 93. Kärrman sköter om vattnets påkoppling-ocnavstängning. Reparationer, utbyte av tappkranar och fägnin! av-Iäckorutföres enligt överenskommelse

I

I

@inq'rÄlle man utrl
maj. Container för grovsopor var
eken L4 18 maj. Dessutom har en
varit uppstäIld bakom dansbanan.
Grenar och sopor som upplagts av

inom området utfördes den 2 och 3
uppställda på Listudden vid stora
container under hela sommaren

kolonisterna bakom dansbanan har
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bränts genom styreJ'sens försorg '

FöreninEens dräneringspqmp kan hyras av^.medlemmarna för 20 krldygn

och stuga vio nväJväffiing l-[aiiår.. Hänvänderse tilr stvrersen.
o B S Vatten ;;;- i*n*nafi*t sand och lera förstör pumpen '

styrelsen. har varit representerade vid stockholmskretsens' förenings-

rådetsochku}turkornmittensårsmötensamtviddetårIigaT-klubbsSam-
rnanträdet, som i år hölts pa-öäiår"n. Föreningens studieorganisatör-
er har oettagit-i-intorrnutiänåÄtii. .nordnat av förbundet. stvrerse-
ledamöter har även deltagit i konfertn= änotdnad av kretsen angåen-

de värdering av stugor '

foreninsen-stoq;stocxrr?lT?- xglglifr?99lfdar hötI sitt årsmöte den 23

april 1987" =*e'ud nar höits tirl 1,2 krlmedrem

och år. ordf,örande i lretsån är olle Bergenstål-'
r stockholmskretsens Xursei"i irädbeskäriing och trädgårdsskötsel har

iniå-nåEon från Listudden deltagit'

Vår studiekommitt6 har varit livaktig'
nffint;no.nt-.leppson som instruktör'

Den 21 mars trädbeskärning
varm korv och kaffe til} deltag-

arna.
Den 13 juni höIls en välbesökt loppmarknad' Den 8 juli anordnades en

i*"u meå buss tiIl Åsby och Skultuna'
på hösten startade en kurs i-liåaöardsskötsel i Medborgarhuset '
Kärrtorp, rned-is-Åti:Ou o9!t intresserade kolonister'
Den L4 augusti-viiaåes bilder och bjöds på kaffe'

Tanktoqle.L.[s,ystelne!.ivårauthusharfungerattillbelåtenhet.Den
som har eEeR toalett *o"rur"Jjåru itit töilningen. Frystoa får inte
användas inom området '
Nyckel tiLt toåiätt- och duschhus finns att köpa hos styrelsen'

Synav_-clBriåqle,Lhar:under.åretutförtsavstyrelsen.Mindreanmärkning-
ar än vanligt har noterats. Enligt arrendåtägtn är arrenderätten för-
uårxäo "* rått och stuga vanvårdas '

Duschhuse_t har under året utnyttjats och fungerat vär ' Nycker tilr
aii;nnus,-toalett och uthus är densamma '
oBS Var och en städar upp och torkar av efter sig'

Kollektiva Kolgnistugef?fgäkrinqqn genom Folksan fungerar nu och gäf-

ler för var ocn en som tecX-ät-ffi' Intresserade som ännu inte är

med i koltektivförsäxringen'xån-vänoa si;-iirr Dorrit Söderholm' Iott
190, som är vårt ombud' ;

sommarens festen och andra aktiviteter har under året genomförts av

r:orna tiIlsffiäns med "t'täiuå".-Äiå*Otåi 
nOrr" den 18 mars' sökotta

den 28 mai, loppmarknad aei iä-Juni,.miååommarfest den 18 o 20 juni'

sommarmöte den- tg juli och--nSstiest den å augusti ' Avslutningsfest
med dem som åiu*tu[ under "ä^*ur.n 

hölrs den L9 september'

n

s
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Eö-reninqshuset har under sommaren varit uthyrt ti11 medlemmarna ochhar utnyttjats av styrelsen för otika arrangemang. Den Zz maj höIIInger Palmstjerna, som är Förbundets konsulent i-trädgårdsfrågor, ettföredrag. Kulturkommitten bjöd på kaffe
Den 4 oktober inbjöds medlemmarna att byta växter med varandra.

Elvrglse! framför sitt och medlemmarnas tack tilt 7:orna och övrigaför det frivTlilgä-arbete, som utöver beslutad arbetsplikt om 4 timmarutförts under sommarens fester och andra aktiviteter.
Studiekommitt6n och styrelsen tackar för gåvor skänkta tilt fören-ingen.

Föreningens eKonomiska stäIlnfng framgår av bifogad räkenskapsberät-tel-se. Ärets överskott föresIås överföras tiIl råservfonden för re-parati.on av festplatsen.
I förhoppning om att det kommande verksamhetsåret skalI bIi framgångs$rikt tackar styrelsen för det förtroende som visats oss under def å;
som gått.

Stockholm i februari 1988
s

Bernt Sjöstrand
Ordförande

Owe Nilsson
vice ordförande

Sune Nemlander
Kassör

Lena Axtelius
vice sekreterare

AxeI Ericson
Sekreterare

f

s



Eget Kapital 80 068:58 Postgiro
Bank

Listuddens Koloniträdqårdsförening

INGAENDE BAI.,ANS 1987-01-01

Sku1der, Eget kapital

Reservfond 2A 000

100 068:58

VINST- OCH FöRLUSTR.ÄKNING L987-L2-3L

Kostnader

Arrende L87 t92
Avskrivningar 2 259

TiJ-Lgångar

Kassa 4 364
9 059

75 348
Inventarier 11 296

l1

39
26
60
33

100 058:58

Intäkter

Arrende L99 236
27 Medlemsavgifter t25 690
2A Bilavgifter I 455
60 Hyror Föreningsh 400

Intrådesavgifter 5 700

E1
Föreningshus
Försäkringar
Gräsmattor
Idrottsförening 2 000
Kransar, presenter 2 226
Medl avg;Kr o Förb L9 O2O

Telefonkostnader 2 949
Porton, kontorsmtrl 3 605
Renhå11ning t7 260
Arbetsgivaravgift 6 025
Arvoden. sammantr 10 681

3 520
1 990
3 288
7 515

838:
29 643:

880
L1 87L

300

Råntor
Gåvor

7 482:10
200

Vägar, parkeringar 6 438
Vatten 2 293
Ärsmöte, matriklar 5 577 z

Dusch-huset 2 465:
Sommargymnastik 29O

Arbetspliktsavg l-1- 200
Intresseavgrifter 1875

80 Telefoninkomster 1 383
60 Diverse inkomster 870

Utbildning 221,:95
Hyror Vattenpump 60

30
70
90

75
45

48

352 783:05

Skulder, Eget kapital

89 Reservfond 26 517:90
01 Eget Kapital LL3 120:05
05
06

Dräneringrar
Skatter
Transporter
Arets överskott 33 051-:

Omkostnader
Uthus

Kassa
Postgiro
Bank
Inventarier

L0 72A
9 L23

110 757
9 037

352 783:05

UTGAENDE BAI.,ANS L987_L2-3L

Ti1lgångar

139 537 296

l,i studdens Kol oni trärloårdsf örenino/Stvre'l sen

139 637 295
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Listuddens Koloniträdgårdsförening

BUDGETFÖRSLAG FöR 1.988

Kostnader Int.äkter

Arrende
Medlemsavg
Bilavgifter
Hyror Förenhus
Inträdes avgi f ter
Räntor
Arbetspliktsavg
Intresseavgifter
Div i-nkomster
Te lefoninkoms Ler
Ianspråktaqande av
överskottsmedel

Arrende 200
Ävskrivninq 2

El 1_0

Föreningshus 2

Försäkringar 4

Gräsmattor I
ldrottsfören 2

Kransar, pres 4

Medlemsavg 20
Telefoner 4

Porton mm 5

Renhållning 1-8

Arbetsg avE 6

Omkostnader 3

Uthus 46
Vägar,park 9

Vatten 15
Ärsmöte.matr 5

Dusch-huset 4

Ärvoden, sammantr 10
Dräneringar 2

Skatter 5

Transporter 1-

Kongress-88 8

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

204 000
L26 000

9 000
1_ 000
5 000
I 000

10 000
2 000
1 000
2 000

28 000

394 000394 000

Listuddens Koloniträdgårdsf örening/styrelsen
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nil v Tlrl: I r1 T(\Ti

saint bel opp innes';ående j banker och å

har konirollerats och befurniis ö"rerens-

n' q'

undertecl,,nace, 3v åi-smötet u15cr1di1 att 5r'tiu:.ka ij-s-i t-.ddens

Koloniträdi. iirc sf örening u. p.'; . riikenska,pe r' ocii -f rrviilining f ör

verksamhetså-.e *, I j;nuul - 31 clecembar' 198"i, fi ef ier verkståilld

grausknirig avgiva f ö1jancle ber'ätteis;e '
vid frillgöraudet;iv vår't uppdrag, har vi tagit del av styrelsens

oeh för.enlngsn$ prctokoll, sant cil 'he.ndliriga1' i övrigi vilke^r iämn'':

uprplysrrilliiil om förer:"ing:ns i6i"r,a.li,rrin€; ol;h ektlnoii.iska l:1,ä11rring.

r.ör"eningens räkcrr;kapcr' s0n eV (,):j.3 trnr]erkestats fu]-]-sttindig

siffergranr,knlng, lilc, för-da rned synnerliSlen gocl orr]ning och reda'

Tnkomsterochutgifterå"r,osty::ktagenomvederbör.ligavertflka-
tioner.

Iehål-lningen i l;'assan'

f öreningens Postgirokonto'
s i;dmma rned bokföringert'

Föreriingensförsäkringerochvärde]^nndlinga1..r
len a.v styrelsen upprättar3e virist- fö:'lust- och

o i god crdning'
baliznsr'åkningan

överensstäimmer med för'da r'äkenska'psböeker'

såson, fr.amgår av balansräicringen av aen J1 decenber 1q'37, har

verksan,heten uncter. :l.r'et gått rned oli 'Jlnst av kronor 3l'051:48'

Celvis berocnrle av derr i'åta sjonunal-en då vattenkosr'riaden är ovanligt

1ågrl:d'endastkr.2.i!]:_-,samtdånågrastör'r:ever.lrsainheter
e j varrit På gång.

Föreningens ekonomiska

vilket är bra med tanke På

av dansba,nan ]il ,ill r

Då revisionen
hemstäl]-a vi.

att årsmötet til-istYrker Cen' unpgjorda balsnsrälcningen, samt

ful1 och taeksem r':nsvarsfrihet för
berriljar C'en a.vgående st;Yrelsen

den titl rer,'isionen sslfatter'

ställning får anses slisom rlycket god r

störe kommande arbeten ricrl onrbyggnad

icke g,ivit anlednin6r ti11- några anmärkningar

ilt,il;;
11 ft:bruari "lqBBzl4tu

ntessonAnders $

Revis o r e T'.
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MEDLEMMAR r LISTLJDDENs KoloNlTRÄnCÅnpSrönrnruc 1985-1985

Nr Namn Adress Tel nr
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