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ITEDLEHMARNA KALLAS TrLL Ånsuöre ToRSDAGEN 11 MARs KL.19"00

Lokal: Folker" Hts S@.

Förslag tlll dagordnlng:

1 l{ötets öppnande saut fråga on kallelse skett enllgt stadgarna

2 Parentatl.on

I Fastscäll.ande av röotlängd och dagordning

4 Val av ordförande att ledå årsmötet

5 Val av protokollförare

6 Val av två protokolljusteråre tllltka rösträknare

7 Styrelsens förvalrnlngsberättelse

8 Fåststxllanileav bå1afisrxknlngenoch resultatråkningen

9 Revlsorernas berättelse

10 Fråga ora ansvarsfrLhet för styrelaen

llBeslutlan}ednlngavförenlngensekonoml.ochbalansräkning

IZ Sehandllng av evefltuella notloner och förslag

13 Fastställande av ersätlnlng tl1l styrelseledamöter'revlsorer
och suppleanter

14 Budgetföslag och fastställande av (arrendeavg'0'25 pr ot12)

15 Va1 av: a) 0rdförande På 2 år
b) sekreterare fYllnadsval I år
c) v.sekreterare På 2 år
d) 3 st suPPleanter På 1 år

16 Val av 2 tevlsorer ned suppleanter på I

17 Vål av kulturkofioltte På f år

l8 Val av valberednlng På I år

i9 övrl.ga ärenden: vårstädnlng, förslagsvls
den i resp. 2 maJ, med börJan kL' l0'00'
snslag.

20 Kulturko$nltt6n infornerar

2l Avslutnlng

FöRENINGEN BJUDER PÅ KÅFFE I{ED DOPP.

(: (( ({

t
I.lOTIONER IILL LISTUDDINS ÄRS}4ijIE 9'O'11

1.,/ Härmed inlämnas en motion anqående ytterligare cluschmöjlighet inom

Listuddens Koloniområde. DeLLa trorde vara möjligt att Förverkliqa
i våra uthus ti.ll en rimlig kostnad.
Trycket på det cjuschhus som t"inns vid fotbollsplan är för stort. I

ett så stort koloninmråde som Listudden bör vi åtminstone installe-
ra dusch på ett stäIIe tiIl, och då i andra änden av området exem-

pelvis uthuset vid sLora eken.

Lena Axtelius lott 141.

?./ Pä sommarmötet Iade jag Fram ett försIag om en bullerfri dag i vec-
kan, 5jäIv upplever jaq Ijudet från motorqräsklippare,el.kantklrp-
pare, eI.häcksaxarravFallskvarnarriordfräsar och motorsåqar som

mycket sLörande, Att få sl-ippa oljudet Frårt dessa en dag i veckan

vore rimligl. Dispens f,ör rnotorsåg kan vä1 ges till den som hålier
på cch bygger. FörsJ.aget gäller endast mobordrivna redskap.

J./ Sä viII jag också ta upp Frågan om användandet av bvätt- och disk-
maskiner på Listudden. Det finns de som installerat sådana, trcls
att vi inte har avlopp på området.
Vad jag tror mig veLa är aLt det behövs trekammarbrunn För att iå
använda disk- eller tväLtmaskin 

"

Det talas myckeL om miljö i våra dagar, rnen på kolonin tillåter vi
avloppsvatten att gå direkt ner i diket eller backen och vicjare ner

i qrundvattnet och slutligen i Flaten.
FlaLen håller på att växa igen. Jaq vågar påsr"å att det tili störs-
ta delen orsakas av oss på Lisludden.
Jag hoppas att a1la Liksorn jaq, vi.ll att Flaten skall bevaras till
kommande generationert och jag vädjar lill styreJ.sen:
GtJR NÄGOT NU:

Motioner 2 och I är rnlämnade av 14ona Blomtrerq Iott 2ll9

Slyrelsen har behanClat motionerna och FiirsLag t ill svar Finnes på

omsLående sida.

år

lördagen och söndagen
Sanllng enllgt uPPaatta
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STYREI,SENS FöRSLAC TILL SVAR PÅ MOTICN:''BIJLI,ERf'RI DAG''

Styrelsen delar uotlonärens uppfåttnlng åft det kunde 'råra trevi.tgt
med en bullerfrl dåg pE kolontområdet.
'Jl är dock lnte beredda att gå så långt,att vi kräver ett förbud i
enLlghet f,ed motlonens lntentloner, då vl tycker åEE koionlvi.stelsen
redan är ongär:dad ned ett stort mått av restriktloner.
Styreleen föreslår därför årsuöret besluta att vl utfärdar en
rekommendatLon Eill oedl€nm:rrna eti göra söndagen t11.1 buLlerfrl dag.

STYRELSENS FöRSLÅG TILL SSAR PÅ MOTION! ''DISK- OCI] TVÄTTMASKIN".

Styreleen erlnrar oo alt det övet huvud taget lnte är llllåtet ned
vattenlndragnlng I stugorna enllgt FSK:s propåer.
De alLra flesta har dock, förbudet E{11 trots, försetc stugorna ned
rlnnande våtten.
Detta torde lnte varå obekant för FSK, nen något t11lstånd flnns eJ.
Det lnnebär, eå vitt vl förstår, att så länge vatten används med

omsorg, d.v,s, ått lngå mlljöflentl{ga utsLäpp göres, vi lungt kan ha
v&rt vstten inomhrrs kvar. Skulle det komna clll FSK:s kännedom att
disk- och tvättmesklner fUrekonner, skulle nan ned scörsta säkerhet
se t111 ett förbudel för lndragnlng av vatten efterlevs.
Det är så1edes eårje koloni.sts ansvar ait se 1111 att nännda naskiner
tnte förekoilller, I vart fa11 lnte används, lnoa koloniområdet.

STYRELSEN ANSER DARI,IED MOTIONEN EESVARAD"

STYRELSENS FöRSLAG TILL SVAR PÅ MOTION: "NYTT DUSCHHUS'"

Styrelsen är helt överens med notlonären, on behov av ytterligare etE
duschhue. Vt vt11 dock lnte ställa den nya styrelsen lnför
"tvånget" att bygga ett duschhus om det skulle vlsa slg svårt aEt
ekonoralsera pro j€ktet.
Vl skulle därför önska ett interlolstlskt beslut för byggandet, så att
styrelsen, on ekononln tlllåter, kan lgångsärta byggnatlon I enlighet
ned ovanstående.
Vi föresLår därför årsnötet beslutå att, interl.Elsttskt, ge styrelsen
I uppdrag att bygga ert nytt duschhus enllgt notlonens {ntenrloner.

LISTUDDENS KOLONITRÄDGÅRDSFöRENINC

VERKSAMHETSBSRI{TTELSE FdR T992

Stvrelse och övrlga funktlonärer

0rdförenade
vlce ordförånde
Kässör
Sekreterare
vlce 6ekreterare
Styr. suppleanter

Revlsore r

Rev . suppleanter

SCyr .årb. utskot t

Ku1 t. -o. Stud . kou-

Värderingsoån

BySgnadskont r .

Pårke rlngskonE r.
F6ren.husvärd
Valberednlng

Ose Nllsson
Karl Eklund
Alf HärJerud
Karl Gugtåv Andersson
Maud Below
Stig Marrs8on
Ove Gustavsson
Robert Nydahl
Anders svantesson
Sune Nedlander
Karl Erlk Åberg
Elvor Jonsson
Oue Nileeon
Karl- Eklund
Karl Gustav Andersson
Lena Axteltug
Ruth Llthånder
Ingvor Nydahl
Maud Blooberg
Johhny Ztngoark
Owe Nilseon
Karl Guståv Andersson
Owe Nllsson
Karl Cugtåv Andersson
Robert Nydahl
Ruth Llthander
HJalmar Hallnan
Lena Axtellus
Gertrud SJölln

i69
r23
34

308
92

289
t44
137
256
224
i82

51
169
L23
308
141
6t

137
209

28
169
308
L69
308
L37

61
93

l4t
14]

sSrrgglg*g

Utöver årsnötet d.en 11 mars och soonarmötet 19 Juli
haft 13 protokollförda samnanrräden'

har styrelsen



Arrenden, aedl,eunar och avglfter

D€n ttll förenlngen av Stockholos koromun utarrenderade narken cmf,attar
totalr 11;951 62, men arrende tlll kommuner betalas för 11310a m2!

reslen är allnännlng" Medlemsantalet hår under året varit 117' vllket
nofsvårår åntalet latter.

Ärrendeavgifien har under året varit 2 kr pr
650 kr"

rtr2 och medlemsåvglften

lntrådesåv8i.ften tlll fUrenlngen har vå11t 300 kr och v1d försä1jn1ng
har en värderlngsavgtfE orc 500 kr uttaglte, Den sotrt har haft bll- har
betaiet 50 hr.

ljoder årec har 32 stugor bytt ägare. Av desse har 6 överlårlEs lnon
f ami 1 Jen.

Ctvetvls gäller fortfarå3de arbetsPllklsavgtften 200 kr vllker
sotsvarar 50 kr pr tlnme. Li.ksod ått åvglften är 200 kr för de son eJ

släller upp vld såsongens festarrangenang.

6

Representat ioner

1 år var 7-klubbsmötet på Eken deo 2ni5-92 ove Nllsson Karl Eklund
K G Andersson Maud Below representetade Llstudden,

Kulttrr- och Studlekomrnltt6n berättar

Vl färdades I år med buss tlll Carl Lårssonsgården I Sunnborn.
T,oppmarknaden med auktlon sant kaffeserverlng vår välbesökt.
Faml lJedag med trol1karl, ttpsrunda, mlukdJurstombola semt hattparad.
Mona anordnade en sångkvä11 som var mycket välbesökt.
Bldrag ttll ny korkmatta 10.000.- sant lnköp av gångmatta ti.l1
förenlngshuset.

ldrottssektlonen berättar
KondoLeanser

f,led beklagande ko{lstateras att
SEyrelsec och dvriga nedlennar
sör Jande.

Verksemh€fer och fester

några nedlennar under å-ret avlldlt.
franbär hättsed sltt delta3ande till de Angående verksånheten hänvlsas till LIF:s årsnöte.

T1d och plars affischeras på ansl.agstavlorna.

Fdrenlogens ekonoqlska stä11nlng

1992 års ekonomlska ställn{nB och budgetförslas för
sldornä 9 och 10.

Detta är sryrelsens beråttelse för verksanhetsåret
ställer vl våra platser tl11 årsnötets förfogande.

Arbetet tred oolägBnlng av golvet i föreningshuset soE påber.lades
hösten -91 har avBlutats och ny matta lnlagd.
En arbetarbod har tnkUpts och lordningställts son klubblokal till
LIF.
vägarna hår grusåts och salLats. Städnlngen av alloänna onråden
gJordes den 2 och 3 naJ. För övri.gt har 4 arbetspliktsdagar fördelats
under säsongen.

Soonårens fester och andra akt!vlteter har unCer 1992 arranSerats ev

2-orna tllleammans ned styrelsen och kuliurkomnltt€n.

Årsmöret hölls den l1 Dars, gökottå den 28 roaj, toppmarknad den l3
Junt, oldsocnarfestllgheter den l9 och 20 Junl, soouarnötet den 19

-1u11. I år hade vl högsomoarfest och öppel hus den 25 resp.25 Jull
och svslutnlngsfesten f6r den som medverkat vld fester och andra
aktivlteter hölls den B augrlstl'

Vl hatle besök av de handlkappade från Tellus onsdagen den 8 Jult då

våra kolonlsrer på onrådet ställde upp ned att servera kaffe med

dopP.

Förenlngshuset har under säsongen utnyttjats av styrelse och förenlng
för ollia ändanåI. Även förenlngsnedlernmar och utomstående ha? hyrt
lokaler för enskllda såmmankomster. ilyran har därvld varlt 400 kr tlll
medleooar och 6O0 tt11 utonstående.

1993 vtsas på

1992 och dämed

Rar,l EkI1xfi

flnt{ ffit-=-, t
A1 f ttärJerud

ftq ll 3.1 c,"t
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a) Arrendeavgif ten och rnedlemsavgiften är upPd:1:q,4.

två betalningsperioder och skaII betalas i tebruarr
och augusti. I annat fall påföres en straff,avgifl'

b) Ilernbudsskyldighet råder vid stugförsäljning' d"v's'
;i;;;" vä?tierås åch utbjudes till försäljnins via
intiesseli.sta av styrelsen'

c) uthyrning av stugor år förbjuden av slockholns
Fastighetsnännrl.

d) Ä11 ora.' och ti}lbyggnad av stuga skall sökae hos
stvrelsen. Beträffånde eventuellt behov åv eEen
a;åi;ia måste LiIlstånd sökas hos t'ti1jö och
iIål sovårdsf örval tningen.

stockholnsd Fastighetsnännd har utårbetåt regLer
iå;-;tbts;taa a"-å["sår- Enlist dessa res]er får
nvbvoqd stuga omfattå en storåtuga på 26--m2' -en
äå;åå';";;;åi på a ml och dessuton ett förråd'
i;i;;";;-;ii.t-oa*ert,.t" på 5 n1' rillsannans totalt
39 snz.

e) För all eldning och brånning inorn Listuddens kolonl-
o*iaå* krävs tillstånd f rån-xälsovårdsnärnnden'

För ått avlasta lottägarna från besvären ned bränning
kån aLlt orennlait avial1 läggas på den hö9 son.är -'iliaäå"-*ffitpritsen oöfr rrätenvågen' oBs! avfall
i.""iåirä"åä ptast ?år inte Iäggas i <ienna hö9!
rcke brännbart avfa1l kan läggås i den container sorn

är uppsEä"ffif-Intlll brännplatsen'

container för tidnlngar och pappersavfall är uppståIld
vid kiosken.

f) riIlåten höJd på häckar inorn kolonlonrådet är 1'10 m'

Håckarnå fåi ej bredas ut över vägarna'

a\ Det qäller för raedlennarna att håIIa snyggt och rent
på oån onkring sinä tonter'

h) Parkering av bilar skaI1 göras på anvisade glatser.'
såieaes år patiå.i.tg ej tirlåteä på vågarna annat än
;;;-;;: åån'patastninsl xolonisterna uppnanas at!
iaktta dessa regler!

i) rappa ur vattnet i den ledning son ?it-ll1i.:"::--'' gtåitt"tt till stugan när sonmarvattnet stängts av pa

hösten. r annai-iall kan ledningsröreL frostskadas

j)

k)

r)

B

under vintern, l{en se tllI äte avtappningskranen är
stängd eLler ået avtappnlngspluggen är på plats tnnan
sonmarvattnet slåpps på lgen. Har Du vattenlednlngs-
problen, kontakta Bror Bärg6trön stuga 203 eller
styrelsen.

Föreningens kollektiva stugförsäkring i Folksan har
försäkringsnunmer 63{-7031 sardt pg nr är 609391-8.

Li studdens xoloni trådgårdsf örening
Box 2423 pe nr 156211-5
L2? 02 Enskede

Post kan under sonrnaren sändas till:
Kolonikiosken Orhensvågen
123 90 Farsta
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LISTLIDDENS KOLOMTRADGÅRDSFÖRENING
Ekonomisk berättelse 1992

Ingående balans 920101

Skulder, eget kaptial

10

LISTI.IDDENS KOLONITRÄDCÅNNST'ÖNS}qNC

Budgetftirslag 1993

)

)
Reservfond
Eget kapii;nl

19.526:80
97.017:31

Tiligångar

Kassa
Postgiro
Bank

intåkter

Medelmsavg
intresselista
Arbetsplikt
Inträdesavg
Fester
Bilavgift.er
Räntor

862:15
3.807:76

106.126:40

116.544t1

Inventarier 5.7!7:84

L16.54aå.t

Utgifter

Anenden
Föreningshus
Porto/kontorsmat
Sammantråden
EI
Gåvor, kransar
Idrott
Årsmöte
Skatt
Försåkring
Gråsmattor
Renhållning
Vatten
Vägar
Uthus
Kostnadsers
Avskriwninrt

7.000
13.000
10.000
3.000

22.000
3.000
2.500
2.000
2.544
5.000
6.000

60.000
30.000
30.000
2?.000
25.000

2.000

Intäkter

Bilavgifter
Mediemsavg
Fester
Inträdesavg
Räntor
Intresseiista
Arbetsplikt
Underskott

8.000
165.000
15.000
6.000

11.000
5.000

20.000
20.000

Kostnader

Arrenden
F0reningshus
Porto
Sammanträden
BI

Gåvor, kransar
Årsmöte
Skatt,
Försiikring
Renhållning
Vatten
Våear
Ijthus
Gråsmattor
Koshradsersättn
,$vskrivning
Ämic riuarcLnff

5.735:00
22.671:.10
7.094:30
2.903:25

21.312:00
5.294:90
1.574.'20
1"969:00
4.535:00

61.299:55
?Å.742:AO
5.418:10

28.119:10
6.000:00

21.?00:00
2.000:00
A Ä1n.5n

161-355:00
4.150:00

19.680:00
6.600:00

18.982:00
8.450:00

13.469:00
250.0q0 250.000

232.686:00

Utgående balans 921231

Tillgångar Skulder, eget kapital

Reservfond
Eget kapital

Kassa
Postgim
Bank

1..878:70
2.190:51

115.139:60

232"686:00

19.526:80
103.429:81

Inventarier 3.74?:80 )

)
122.956:61 122.956:61
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1997 - 1991

Tel.nr Hr Nann Te1
11

R,!VISI0NS Frt;i TTIL511-

undeltecknacle , av årsnrötet utsotida att granska r,rstu<tdens Koloniträrl -
gårdsförenings räkenska per och för\raltnlng för verksanhetsåret
1 januari - -31 december 1q92, få efter rrerkstö1li grånsknlng avgiva
löljande berätte1se.

Vld fu1lgöranclet av r'årt uppcirag, har r'1 tagit rlel av styrsl..r*
och föreningens protokoll, sarnt r1e hanrilinp'er i övrigr \ri1ka lfinnå
upplysningar orr förenlngerrs fön'a1t,nin61 och ekonor:riska sti.il1ning,

Föreningens r'äkenskaper, soni av oss unrlerkastats fu11stönr:ig
siffergranskning, äro förda meti synnerljgen gorl ordnlnp oeh reda.

fnkomster och utgifter ät'o stj'l-ktå genon verierhö:-liga verifika-
tt oner.

Behållningen 1 kasssn samt rnedel innoståenrje J- bank oeh å förenJng-
ens postgjrokcnto har kontrollerats or:h befrrnntts örrerensstänna rned

bokföringen.
Den av styrcisen upprättade ',inst- or:h förlust- samt balansrijk-

ningengen ö\.'erensstämmer med förria räkenskapsböcker.
Såsom franigF.r av balansräkningen a'r' den ,-]1 tiecember' 1Q92, har

verksamheten under året gått ned en l'1nst r:1/ kronor 6,4L8:5()"
Iöreningens ekononrl 1år enses sorn tn-rnligen god, rnen netj tanke på

att arrendekosinaderns gåttrned Ux. ,"7)r:-- i förlust, bör styrelsen
ha i tankarna en höjning av dessa kostnader.

Då revjsionen 1.cke givlt anleclrrtng tr11 anrnör'lrningar, her.stä11a Vi
att årsmötet ti11s1,J'rker den uppgjorrltr balansliiirnlngen, samt be"iljar
den avgåendo styrel-sen full och tacksam ansvarsfrihet fär <jen ti<l
revisionen onfattar-

Stockholrn rien 10 .Januarl 1991

- ------:------------;;;;-;;----;;--;i;;;;-----;;;-;ili------

/
t/o'/tt-t d7'*,Åzan ( ---' t/r**,(--/-
Anders S'fantesson

Rerrig6pey,
Sune l{emlander



(l

5T6\
.--l eEr \{

;[ai
Lis(udd,

E
reg
it
l!!
e)

'1," 'Fl .\
, J'" ''

, 
( LISTUDDENS

, KOLONIOMRÄDE
'.\ EKEN

r Etter qntnc|kclrlrt'
| - " '"siJ,'ii.i,l,'iat(ok, t?45

I C , \l<tv t'!'lt' ','l. 'r "


