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L lSTUDDLNS KOt ONITRADTIÄRDSt iJRI NING

Som pånr innels€l oflt sl-ac1 c-;ar ocl'r mij tesbes.lut meddelas för känneclonr .

1 A'rretldeavgi{'terr sl<a1.1 erläggas i rätt tid, februari och augusti
månader, j arrrral fall blrr det st-raff'avqift med 10 krlnånaj.

2 Försäljninc1 i.rv st.ugor skall anmä1as ti1_l slyrelsen, som r sin
t-ur u1-bjudel sLuqirn Lj i I köpare sorTr litligare antecknats på in-
lresselrst.a av st;rr.et1sen.
Adressändrinq sanrt nyt.t. telefcnnummer skall anmälas t_rll
sLyrelsen.

J ULhyrrring av stur;or är f'örbjudel_
domsbyrå.

AlI om- och tilibyggnad samL nybyqgnad av veranda eller pergoJa
sarnt- lnsätt-arrde av toatett skall allLid ansökas på blanket.t som
styref sen t 1l lhandahål ler.
F IJRSLAG T IL I RT GL IR f iJR BYOGNADI R iNOM b1 A L iSTUddEN hAr Ut -arbetats av I astighelskoni-oret. t-n1iqt dessa regler får stugans
storlek vafa höqsL 26 kvm. Veranda, terass, altan eller takläckl
perqola t-rllsa[imans vara 8 kvm och dessuLonr förråd, ]ekstuga
eller växthu:l om 5 kvm.

av F astrglretskontorels Egen-

För al1 eldninq och bränning inom Lrstuddens koloniområde
til1sLånd och ska sökas hos llälsovårdsnämndcrr, tel 5B B0
vid eldning av sttjrre omf aLlning meddelas Iarsta brandkår
att bespara derri snabbutrycknirrg.
OBS! ELDNINC FÖRBJUDLN I'l' _ 1'/9.
Grenal och brännbart avfatj skalr även i år läggas upp på hög
bakom dansbanan. vid uppJäggning på annan plats svarar var och
en för eldningen. Medlemmar uppmanas atl ta vara på alll växt-
avfall och kompostela på egna lotten. Att kompostera är enk-Lare
och lättare än att f'orsla borl trädgårdsavfallet. Litteratur
om kornpost.errng finns. Rätt anlagd och skött kompost IuktarrnLe och stör ej qrannatna.
[ör järnskrot, f,är-gburkar, gias
bart avfall kommer en contairr er
banan.
container för tidningar kommer även i år atL vara uppstä1ldpå plan vid kjosken.

Iestarrangemanq, årets årsmöte, gökotta, sommarmöte, midsommar
och höst-fest. samt- andra eventuella aktivileter, som anordnas
av föreningen, ombesörjes under 1989 av styrelsen och lottinne-
havare vars slutsif fra är 9. t rivllliqa medhgä1pare är välkomna
att deltaga r förekommande arbelen med festarrangemang. För-
beredande sarnmanträcle rnad årets 9: or kommer att f'affu" i början
av maj i föreninqshuset.

De kolonister som har kralt och ork att moL ersättning hjälpa
andra kolonister med förekommande arbeten kan anmäla årq-ti11
styref sen.

krävs
00.
, för

, plast och övrlgt icke bränn-
att vara uppstä11d bakom dans-



Ti11åten höjd på häckar inom Listudden är 1,1O m

får ej på bredden gå uL över vägen.
Häckarna

10

11

12

13

14

Besiktnrng kommer att genomföras under sommaren inom Listudden
i enlighet. med 25-ärskontraktet med Fasliqhet.skontorets och
fgenOoilrbyråns bestämmefser. Alla medlemmar uppmanas at-t hå11a
rent och snyggt på och omkring sina lotter.

Bilparkering på vägarna inom koloniområdet är ej ti11åtet
annat än för av- och påstigning. Kolonisterna anmodas tillse
att parkeringsreg,lerna efterlevs.
PARKERlNG SKA G(]RAS PÄ ANViSADE PLATSER.

Vår stugförsäkrlnq i Folksam har försäkringsnummer 6J4-1O11

L i st udden s K ol oni t r ädqår ds f ören i ng
Box 4OO4
121 04 Johannesl-rov Postgiro 15 62 11-5

Post- kan under sommaren sändas ti11:
Kolonikiosken 0rhemsvägen
12J 90 F arsta

ö
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VTRKSAMHTTSARIT JANUAR] 31 DtCEMBtR 1 9BB 45ze VTRKSAMHETSÄRET

Stvrelse och funktionärer

0rdförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Vice sekretare

Suppleanter

Revisorer

Revjsorsuppleanter

Kultur- o.
Studrekomnrrttd

Bi,ggnads-
kcntrollanler

Parkerings-
kcnlrollant

\rärd o. \'ärdinna

\/al-beredninq

Bernt Sjöstrand
Dorrit Söderholm
Axel fricson
0we Nilsson
l'4aud Below

Sune Nemlander
Hillevi Iredriksson
Stig Axelsson

Anders Svantesson
01of 0rn

trik Lundqren
Ingegerd 8.1örknran

Lena Axtelius
fva Nemlander
Ruth Lithander
Ingvor Nydahl
Jonn5t Ttngmark

Axel fricson
Bernt S.1östrand

Stig Axelsson

Bengt o. Ruth Lithander

Hjalrnar Hallman
Lena Axtelius
Gertrud 5jö1in

L ott 44
190
259
169

92

11q
B5

J16

l>t)
4

21+ 4

116

141
))/t

61
lil

2B

?59
11 4

J16

61

9J
141
1!+3

I'iedlemsanlalet t,ar den J1 december 1 9BB j17 st. Hela den till
föreningen a\/ Stockholms kommun utarrenderade marken utgör
111 .961 kvm. Arrende lill kommun utbetalas föt 113.104 kvm.

I markarrende har för 19BB uttaEits 1,J5 krzlkvm. Medlemsal'giften
är l+00 kr/är oclr den som lrar bil betalar 50 Ur/är.Inträdesavgiften
är 100 kr och utträde vid försäljning 100 kr.

Ulöver års- och sommarmöte har slvrelsen urrder året haf't
äden '

Under året har 21 stugor bvti ägql" och r)'a medlemmar invalts.
ljen. De nYa medlemmarna hälsas

r,älkomna r r'år qemenskap och upprnanas att ta del av föreskrifter l"

råra stadqar och n;'ttjanderältskontrakt'

De 12 medlemmar som ännu ej hämtat. den nya medlemsboken.
Kontakta styrelsen !



Med beklagande konstateras at-t
har av1ldit. Styrelsen vi11 på
framföra vårt djupa delt.agande

några av våra medlemmar under året
sina och övriga medlemmars vägnar
i sorgen.

har vanit livaktig. Den 19 mars
instruktör, varm korv och

Nyvalda Ku1 tur- o. Studiekommittdn
trädbeskärning med Int.Jeppsson som
kaffe ti11 delt.agarna.
Den 1B .juni hö11s loppmarknad som
9.4O0 kr ti11 föreningen.
Den 1J juti anordnades en resa med
Disco, diabilder och film för barn

Idrottssektionen har under året anordnat motionsgymnastik, tävlingar
@rnästerskap1tennisochVarpa'friidrottochbad-
minLon. Idrottsföreninqen har fått sitt årliga anslag från fören-inge
på 2.O00 kr och dessutom en qåva på 2"000 kr från kulturkommittdn
för inköp av ny gräsklippningsmaskin ti11 fotbollspfanen. Styrelsenr-
vi11 även påminna om att varje kolonist är kollektiv medlem i vår I t

idrottsförening. 0rdförande är 0we Nilsson lott 169. Du, som är
idrottsintresserad e1ler har barn som är intresserade och vill
hjä1pa ti11, anmä1 Dig ti11 någon i styrelsen.

IdrotLens dag gemensamt mecJ de sex övriga söderförortsföreningarna '\
anoidnades i år av Skrubba, 1989-års arrangör är Iken.

var välbesökto den inbringade

buss ti11 Kolmården.
har anordna ls i föreningshuset.

föreningen
att av-

styrelsen. Enligt arrende-
och stuga vanvårdas.

kontakta ArLhur Kärrman lott 312 elf er
Kärrman sköter vattnets på- o. avstängn nq)

tappkranar och lagning av 1äckor utföres

Arbetsplikt 4 timmar eller inbetalning av 25
har ti11ämpat.s" Den som gjort sin arbetsplikt
prickninq sker hos arbetsledare eller styrelse

S),n av området har under året utförts av
laqen är arrenderätten förverkad om lott

Vid fel på vattenledning
Hjalmar Hallman lott 93.
Reparationer, utbyte av
e n 1i gt öv erens k omme l- se .

kr/L:-n. ti11
skalJ til1se

Duschhuset fick mögelskada men lrar sanerats och är nu fritt från möc

Reparatiorl av Läckdiken och vattenledningar har utförts av föreninge
och genom ideel arbetsinsats av medlemmar"

Varannandagsvat.tning udda lottnummer på udda dagar och omvänt har
ti11ämpats för att hå11a nere vatLenkostnaden.

Vägar och festplaEs har grusats. Vägsalt har inköpts. Uthusen har
ffits röda med vita knutar. Ny skjut.bana har byggts
Dansbanan har under lrösten rivits, nya plintar-aT-päJfäts

Arets_ vårrengörr.ng "A11e man ut" jnom området ut.fördes den 1-B/5.
Contalner föi grovsopor var uppstäl1da på Listudden vid stora eken
och vid uthus nr 5 den 6-9/5. Dessutorn har en container under hela
sommaren varit uppstä11d bakom dansbanan" Grenar och sopor som upp-
1agtSaVko]onisterbakomdansbananharbrffi]sensför
sorg.
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Skulder ,Iqet kapital

Reservforr d 26 517.90
Iqi.l i<apit-al 113 120.06

VII\ST OTH

Kos tn al,r:r

Arrerde

139 637.96
FÖRtUSTRÄKN]NG l gBB 12

Tillgånqar

Kassa
Poslqiro
Ban k
Inventarier

'1 0 72A.84
9 123.O1

1 10 757.05
s 03?.06

1 39 63?. S6

31

t1

f'r ::;:;:ii::-'

fr

Idrottsföreninq
Kransarfg,resenter
Telef k ostnader
Fcttoi kontorsmal.
Rennållnirrq
Arbetsgivaravq.
1- J'.-, /.a.,.,aÅtr.
-lnkosln;tder
t'ihus
lläcar iputkerinq
Uaiten
!lschh-r s
Dianerinc
Som margymanstik
al-^r!Jr cj - L

Trarsporter
i-ltoilcnino
Kcilless
Arsmcte
l"ledlemsavgi f t
Krets o. Förbund

1S6 098
I5't 3.60
3 56i
6 520.83
2 000
a atraJ 

'J 
I

5 097
t: 10t - /.u -r (J J. I 4

2t 588.60
6 172

15 424.94
1 413

53 i42.89
6 04 0

1l 118
2 471 .50
2 530

100
4 7a1)

275
445

6 925.40
2 41 E.6D

19 654

intäkter

Arrende
ttledlemsavg
Filavgifter
Föreningshus
Inlrädesavg
Rän t or
Arbetsplikt
Intresselista
Div inkomster
Årets under-
skott

Skulcer,fcet
R=servfond
f qet kapital
S<L_lld

) n1avt

128
B

3

6
o

1

3

31

334
360
400
5I:.ZU
600
6f i .51
500
595
42D

7 J0 .45

4:

J95 456.1 6

-'.- -: f --:r I lgFS 12 J1

395 456.1 5

t-^*: !_1Kdl_J_t La-L

19 526.83
B1 389 .61

485 . iJ

Iillrån,cai

2 413.87
;: c 14. ill- ---: , t , atJ

ilassa
!r,c _ - - - -

3ark
ilverr :a:

'1 01 aa1 .i 7



LlsTUDDINS KOLONITRADGARDSFijRENING

BUDGITFrjRSLAG TöR 1989

Kostnader Intäkter

Arrende
MedL.avgifter
Bilavqifter
Föreningshus
Inträdesavgifter
Arbetsplikt
Intresselista
Telefon
Räntor
Div. intäkter
I anspråt<stagande
av överskottsmedel

Arrende
t1
[öreningshus
Gräsmattor
Arbetsgivaravgi f ter
Arvo den/ sammanträden
Idrottsförening
Kransar/gåvor
Medlemsavgifter
Krets o. Förbund
P o r t o / kont o r s m a t e r i a L

Renhå11ning
Uthus
0mkostnader
Vatten
Vägar/parkering
Duschhus
Skatter
Transporter
Festplats
Ärsmöte
Försäkringar
Dräneringar
Telefon

21A 000
11 000
2 000
7 000
6 000

11 000
2 000
4 000

20 000
6 000

25 000
40 000
I 000

35 000
B 000
1 500
5 000

500
30 000
5 000
5 000
2 000
5 000

215 000
1J6 000

9 000
2 000
6 000

10 000
2 000
I 000
6 500
1 000

53 600

t

444 100 44/4 100
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Undorterclanado r &v årsmötet utsedda ntt granska T,lstudilene

Kolonlträdgår"dsförenlngs räkenskaper och förvaltntng för verksamhets-

året l januart - 31 december 1q88n f& efter verkstä11d granslmtng

avgiva fölJande berättelse.
Vid fullgörandet av vårt uppclrag, har vt tagJ.t del av styrelsens

och föreningens protokoll, samt de handltngar 1 övrlgt vtlka ltimna

upplysnlngar orn föreningens förvaltnlng och ekonomlska ställnlng.
f'öreningens räkenskaper, som av oss underkastats ful1ständ1g

sif'fergranskntng, ä.ro f'örda med ordnlng och reda'
Inkomster och utgifter äro styrkta genom vederbörllga vertflka-

tioner.
Behållnlngen innestående j bank och å förenlngens postglrokonto'

har kontrollerats oeh bef,unnlts överensstämma med bokförlngen.
Förenlngens för.säkringar och värdehandl-lngar ä:ro j- god ordntng.

Den av styrelsen ppprättede vj-nst- fijrl.ust- och balansrälcnln6len

överensståtmnel' med förda räkpnskapshöcker' '

Såsom framgår av balansräkningen av den 31 december 1aBB, har

verksamheten under året gått med en förl-r"l"st av kronor 31.730:45t

delvls orsakade av ökade kostnader för renhå11nin6i, nybyggnader av

uthus och dansbana å festplatsen, vilket g;lort att styrelsens budget-

förslag på dessa punkter har överskrldtts'
I,öreningens ekonornlska ståi.llning får dock anses godr men med

tanke på ökade kostnader 1 frarntlden bör etyrelsen fundera på

u"""';;':.H:ffi:"";"äul;ffi":1il::':;'i,', 
nåsra anmärlarlnsar,

utöver de vi påpekat under revisionenr hemstäl1-a v1.

att årsmötet tillstyrker den uppgiorda balansräknlngen, sam't

bevilJar den avgående styrelsen full- och tacksam ansvargfrlhet för
den tid revlsionen omfattar,

StoekhPlm den I februart 1qB9

-Q'tufuW.r- -&H-eAnders Svy'ntesson Brlk I'undgre

R e v i s o r e r.
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MIDLEMMAR I LISTUDDINS KOLONITRÄDGÅRDSFöRENING 19BB - 1989

Nr Namn Adress Tel nr
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