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Förslag till dagordning inför årsmötet onsdagen den 16/1-94

LOKAL FYREN LAGSKÄRS!ÄGEN 1] KÄRRTORP

( Mötets öppnande sanrt fråga om kallelse har skett enligt stadgarna.

,{ Kondolera med en tyst minut.

UA Festställande av röstlängd och degordning.

4 Val av ordförande atL leda mötet..

) Val av protokollförare.

6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknsre.

7 St.yrelsensförveltningsberättelse"

I Faställende av balansräkningen.

9 Revisoretnes berättelse.

10 Fråga om ansvarsfrihet För elyrelsen.

11 Beslut i anledning av föreningens ekonomi och balansräkning.

12 Eehandling av mct.ioner och förslag.

17 Fastställsnde av ersättning till styrblseledamöter och revisorer.

14 Budgetförslag och fastställande av (en höjning av rnedl.avg.med
200,- pr år och park.avg. med 150.- pr år).

15 Val av e) Vice ordförande 2 år
b) Kassör tat
c) Sekreterere 2 är
d) )suppleanter 1åe

16 VsI ev 2 revisorel och ? suppleanter 1 år.

17 Val ev kulturkornrittå I år

18 Yal av valberedning 1 år

19 övrige ärenden: Våretädning förslagsvis lördaqen och söndagen
den ? resp. 8 maj med början kl 10.00.

sAln rNc vlp FöRENilli:sHusEr

20 Kulburkommittdn informerar.

71 Avslutning.
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strrelse och ärrjge :EurrEllcnårer

Ordfa)renåde
Vice ordförarde
I(assör
Selreterare
Vicie sekreterare
Styr. suppleanter

Revis€rer

Rev.suppleanter

Kult.-o. Stul.kcn.

liEirderirgsnåin

Byqgnadsbntr.

Parkerirgsktrltr.

Fören.huwärd

Valberedning

Salr.nntråden

Berth Bengtsson
I(arl Eklrrrd
Alf Hlinjertd
Mard Belor
l,laria Knielirg
Per Carlsson
Ore Gtstavssdr
Ragna Pettersson

Anders Svantesson
Sune Nsnlarder
Karl Erik Åberg
Eivor Jonssrxr

I€na N(telius
tuth Lithander
Irgvor nydahl
Matd Blqrberg

Oere llilsson
Körl Gustav Andersson
Karl d<lurd
Fer Carlsson
Ove Gustavsson

Rrth Li.thander

O"re ililsson
K.G Ardersson

303
123
34
92
65
80

144
72

256
224
182

51

141
61

137
299

169
308
123

80
t4.4

61

169
308

Utifuer årg,titet den 11 mars och scrrrlnnrrctet t8 juli har stlrelsen
haft 13 protokoJ.lförda sanrnantråiilen.
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Arr.ndrn, radl..trr och qvgtltcr

Dan tlll förcnlngcn rv Stockhol{!3 konnun utarrcnd6rada nerk.n onfåftår
tof.ll ll796l r{.cn arrcodo illl koniluncn betalcs för llJfOl n}
rattcn 6r cllrlnnlag. l{cdlor03rntålrt h'.r'rrnder året varlt Jl7, vl lkct
aot3varar anfrlct loftar.

A;rrndcovglttan h!r undcr lrct varlt 7.2) pr n2 och ncdlcilsrvglft.n
650 kr.

lntrådctavglftcn tlll förenlngcn irer yarlt fOO kr och vld försålJnlng
har.n virdcrlngscvglft on 700 kr utiaglts, Den 3on hår hrft bll hEr
bctalat t0 kr.

undcr trct h.r tB stugor byft ägrr€. Dc ny! oodlcrnrinr hålsas
vill,orn! I vtr gorcnrhrp och uppasnr:t atf ta del av lörcskrlftcr I
vtra rtadelr och ntttj rndcrått3kontrrlf.

Olvotvlr 9ll tcr fortfarcnde arb.t3pl lktsa?gl ftcn 200 kr vl lkct
rotttlilr tO lf pr llnac. L.lkson atf avglttcn ir 200.kr lör dc:om cJ
itölEcr $Fn vld tesongcn3 t6rtrFrrngcfisnE.

Oot ?lanr nlgr! rcdl.böck.r cJ ovhämicdc irln 1985, håmt13 I 3tugr 92.

Xondo I aanr_ar

ilad b.tl.erndr konstatcrls rt+ nlgrr icdlrmrrr undor trct rvl ldlt.
Styr.lt.n och övrlg! n.dlcnnar tranbä,' härrncd 3ltf d€ltogandc tl I I dc
3örJ 6nd..

Vcqtrrrhoi.r och fcat.r

Föranlngrto3at,bod!rnr 3rnt drnsbrocn är nyrnåladc.E ldnlngspl613cö är I
ordDlag3tllld. S?oro vä9arno år rkrapadc. StådnlnEcn ov allninna
o.rld.i gJordoi dcn I och 9 t{cJ. Förövrlgt har il rrb.pllhtsdlgar
fördrlrlr rGd.r lrct.

Sor.aroDt fartar och åndrr cktlvlicic!'hrr undrr l99f 6rrongciof3 av
!-ornr tl I lreercnr rcd tiyral3an och kulturkoftilfi6E.

lr'rötot höllt d.n tt ecr3. gökottr dcn 20 naJ, loppnarknrd d.n l2
Jual, rld3o..rrt.3tllgh.t.r d.n 2, och 26 Junl, ronnornötct dcn I
J$ll. I tr hadc vl hög3ori.rrfc3t dcn !t Jul I och cv3lutnlngsfcsicn för
d.r ior.advarkat vld fcatcr och 6ndra ckflvltrtcr höll3 dcn l4 6ug.

Yl lrade boröh rv dc hrndlksppad. onsdrgGn dcn 7 Juff Of Cc hcdc fv!
roall.ot.r' rcd rlg. Vlra kolonlrtcr pt onrldct stöl tdc upp och
rocvrrrdr trfla ..d dopp.

F6ranlntthorct hrr undcr sö:ongcn utftyttJat3 rv styrclsc och föranlng
far ollt. lndartl. ivcn förcnlngtncdlcnn.r och utor3tlenda hår hyrt
lot.lai lör cnckllda sannankorstcr. Hyr.n här dårvld vårlt 400 kr tlll
r.dlc..rr och 600 tlll utoo3tt.ndc.

,l

naorcaan+ct I oncr

I !r höllc ?-klubbtilöfct Dt Llstuddco dcn I Junl -9!'
86rh B.ngt330n; K.r ! Ehlund, Al I tlårJr!rud 3ant Mrud Itlor
roprcacntcrado Llstuddcn. €tt stori ttck illt da kolonl3f'r 3oft
gtå I I da upp nad fiarl tJ ån 3ton.

Ku I +ur och 3tud I ckonnl tiån-!9!1L13!

Dcn årll9a rcton glck tlll örbyhur slott och örtcrbybruk3 valonticdJ6
sltilt on fåfi+astlrk tguldod" tur undcr och onkrlng Forsntrk'
Loppoarknadtn m.d suktlon 5ånt ktftas.rv.rlng var velbe3ökt'
l,lona ordriad€ en s!ngafton ncd underhlllnlng son vor trcvllg och

vå I bcsökt.
FölJandc lnköp har 9Jort3 tlll förcnlngshu3ct rullEordlner, tyg ?lll
bordcdukor, nlkrovlg3uEn,yttcrllgorc bord och 3tolor 6v plest stct
para30l lar.
Kriftsklva t lorn rv kny+ls ordnsd.3 und.r hö3tcn, dör vl li tJöng och
dan3tdc.
Vl konmri ävcn I !r dclt ut loffcr gratlr p! årsmötct'

.:

I drottr ickt I onöL!r!äf Er

Angtcndo vcrk3ånh.+tn hänvlsas tll.l LIF:s lrrmöie'
Tld och pltt! r{tlschcrag pl anslag3tavlorna'

Förenlngcns ckononlska stäl lnlng

tggJ lrr rkononl3kä 3tellnlng och budgrttör3lrg för l99l vlras pt
3ldorn-: 8 och 9.

Dct?a är 3tyre!!.ns bcrät+el3c för vcrhsanhct3trcf 199] och d;rt€d
3tål lcr vl v!r. p låttcr' tl I I tr3oötct3 törfogtndc'

6*r't 8at74ro. ,frlg'/J
Kårl €hlund

Atl Hårie.ruJ
rr I f Hår'Jcrrrd

B.rth Ecngtiton

dlarr*QJe/">rr
l.laud 8c I or

dlu;tzffr'-/4
llarla Knl.llng /.'/
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b)

c)

d)

Arrerile sFrt nedl€nsayViftel är uplgelad på två betalnirgs-
Lelldg! oc*r skåU betalas 1 februari och-at4rusti. r i""åifall lAföres cn straffavgir.t. .

lle*rdsskyfa ighet råder -vid _stugftrsliljnirg, d. v. s. stugan
vårderas cich erbjutes t tll försåf jnirg- via- intressel isd avstyclsen.

Uttrl6nlng a\r strrgor år förbjuden av Sthlns Fastighetskontor.

!l'l g och til.1b1991ad av str:ga skal.l sökas hos st:,relsen.Fträffarde event*lrt bet'v a" caen toalett naste tiristanas*as tns Hiljö och filsorrårdsfönraLtningen.

SttrLtE Fastighetsnånnd l|ar utarbetat, regler för nyölggnad avstqor.^En1i9! ilessa regler får nytryggd-stuga anfåtä-en stor_
:!p: på 25-mz. en iippen-veranda iÄ'ö-mloch dessutqn ert förråd,
leli-qtrga eller våixthus fg 5 rnL tillsarnuns totålt 39 n1.

Fgf afl 94nln9 och brånnirg irsn Listuddens lolonicrmåde lrävsttilst&td från HåIsovårdsn:i.rrten.

För att avlasta lottägarna från bewåren rcd brånnirq kån altt
ES1gEgg! 3{+1 1ås9as på den trös son ir belägen reira" eå"i-
Plats€lt och Flaternrägen. OBS. avfalt innehållande ola.st får ei
Uotss i genna,trOq. icfe
sl år rgtåilld balacrn dandranran.

Gntåirnr filr tidnirgar och paplnrsavfall lirr uppstålld vid
kloeten.

Ti[eten töjd lå lråickar irsrr <nuådet är l.l0 n.
Itrdcarna får ej br€das ut Cirer vägarna.

na!, gåUer för nedlgwnarna att tglta snlqgt och rent på ochqtrlcfng slna tcnter.

hrannarilqsbevattnlrg skalt ske 1f rrcrgcren eller på lvällen,
stlryans slutslffra je,rr på jämr datun octr oiAnt pa öjamt datm.

nr*erirg av bitar skall göras $ ararisade placser. parkerinq
er gj_!il,!å!eqpå vägarna annat än frrr av- i,"h paf*t,i,rs.
MnIIISIERIA TJPPTOTIAS ACT IÄIflTA DESSA REIER,.

tgrånsen titl
stugån når scmnanrattnet stärgts åv på tösten. I annät fall
kan lenirgsrtlret frostskdas under vintern. hn se till attaataprhgsla.anen är stärgd eller ått avtappnlngepluggen år
1A pfats innan sqrnawattnet slålpps frå fqe;I. Har Dr vatten-
redningsFEcbren lontakta aror ecrlsti:örn itqa 203 eller styrelsen.

Pörenirrrens-kollektiva stugförsäkrint i Folksan har försäkrings-
nr.llttEr 63'l-?031 selt postgironmer 60939I-8.

f ) Listutdens kolonitr@årdsförenirg
Box 6086
12106 Johanrestpv

m nr 156211-5+

rn) bst kan urder scnrnaren sånilas till:
kolonikiosken orhensvfu en
12390 Farsta

e)

f)

e)

h)

i)

j,

k)
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Ingåcnde balans 930101

Skuldcr, cgct kapital

Rcservfond
Egct kapital

Tillgångar

19.526:80 Kassa
103.429:81 Postgim

Bank
Invcnmrier

1.8?E:70
2.190:51

I 15.139:60
1747:flO

Budgetförslag 1994

Utgifter

Mcdlemsavgifter
Arrcnde
Porto/tontor
Möten
EI
Gåvor, lnansar
Skau
Försiikringar
Renhällning
Vatten
Vägar
Uthus
Gräsmattor
Kostnadsenättningar
Avskrivning
Förenincshrrr.

45.000
245.000

7.000
5.000

23.000
3.(m
5.000
7.000

60.000
40.000

5.000
30.000
7.000

25.000
1.000
t{ffn

lntäkter

Medlemsavgifter
Anendcn
trnresselista
lnnädesavgifter
Arbersplikt
Fcstcr
Räntor
Bilavgiftcr
Underskott

2M.000
243.000

4.000
5.(n0

22.004
r5.000
5.000
9,000

r6.m0
122.956:61

Kostnadcr

Mcdlemsavgiftcrförbundet 41.644:00

t22.956:6t

Arrcnden
Förcningshus
Porto/tonor
Möten
Årsr*itc
EI
Gåvor, kznsar
Skatt
Förslileringar
Rcnhållning
Vattcn
Vågar
Uthus
Fcster
Gräsmattor
Kostnadscrsäturlarvodcn
Kurser
Avskrivnins

239.524.N
16.502:00
7.030:00
2.575:00
4.266;lA

22.945:00
3.590:00
4.956:00
6.257:ffi

55.978;00
86.252:N
22.654:ffi
37.747:ffi
20.423:N
7.380:50

24.000:00
600:fi)

2.(fiI:00

Intäktcr

Mcdlernsavgiftcr
o4,rrenden
Intresselista
Förcningshus
Arbctsplikt
Intråidesavgifter
Skatt
Fcstcr
Bilavgiftcr
Räntor
Årets undcrskott

203.67S:ffi
M2.827.ffi

3.525:00
6.84?:il)

21.930:00
4.800:00
5.258:CI

29.874:50
9.000:00
8.254:17

7l-337:03

523.00Q 523.000

Utgäcndc balans 931231

Tillgångar

Kassa
Postgiro
Bank
Inventarier

606523:60

6B:54
596:45

48.601:88
1.741:R$

Skulder, eget kapital

Reservfond
Eget kapital

606.523:60

19.526:80
32.092:83

51.619:53 51.619:63
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Ibdertecknad€, ev ärsnötet utgetltla att grenska lietuddens Koäonl-
trädgårde förenlrgs räkensbper och förvaltntng för verkeanhetsåret
1 Jauuart - 31 clccenber 199J, få efter verkstål-lal gransknlng avglva
föIJ.nde-' berättelse .

rrld fnl1görancle av vårt upgiragr har vi taglt cleL av st5rrelsene och

förenlrgena trotokoll, saet de handllnger 1 övr1gt vilka länna uppglft
or föreningens förvaltnlng och ekononlska etällntng.

lörentrrgene rEkeneleper, sotn av oss unalerkastats ful.lständlg elffer-
granstnfuE, äro för-da necl s;rnnerllgen gotl orclnlng och reda.

fnkonster och utglfter äro st;rrkta genor. vederbör1lga verifikdtioner
3ehåLtnhgen 1 kaesan eant uecleL å pos*g1ro och 1 bank, bar kontroll'

erats och befunnlts överensstälura seal bolcföringen"
Dea av etjrrelsen upprättarle vlnst- eent'förluet- samt balansrälftlng-

€n översåtå@tr med förcla räkenskaper.
Såsorn frangår av balansrälcningen av den 3l decembcr 1993' her verk-

saabeien r.rnder &ret gått ned en förlust av kronor 71--l-37:O3.
j)å fötenlngene koetnader för bl.e. Renhåunlng, vägarr vatten m.m.

ökar för varJe år. bör styrelsen necl det snaraste öka mecllemsavglfterna

för att förenlngene goda ekonoml eJ ytterli-gare ska1l försämas.
!å revlslonen i. övri.gtPjt"it anteanlng t111 anrnåirlcnlngar, bemstä11a

vl att årsnötet tlllstyrker den uplryjorcla balansräknlngen, sant bevj-l-
jar den avgäende styrelsen full och tacltsao ansvarsfrlhet för den tltl
revlsionen onfattar.

1l

röunnoE ÄteÄRoeR Än tovPurnen:
o nybyggnod
o lill- och pÖbyggnod
o lnvöndtg orrbyggnod som berÖr den böronde stomrnen
q to lonsprök ellei lnredo byggnod eller del dörov för onnot öndomöl (t ex öndro

fönöd iillsovrum)
o byto fosodrrroterlol, ytt'ertoksbeklödnod eller. vösenfllgt Öndro husets utseende
o lnstollero eldstod (t ex broskornln, Öpperspls)
o uppföro mur (hÖgre ön 0.5 m eller plonk (högre ön I m)
o vöientllg utfyllnod eller schoktnlng (mer ön 0,5 m nlvöÖndrlng) lnom omrÖde med

detoUplon (rrvcrklov)
s Rtvning ov byggnod lnom omröde med detoljplon (rivningslov) e\ å rJlU åJrl
EXEMPEL PÄ EJ LOYPLIKTIGA ATGÄRDER

Ommölnlng (öven byle ov kulÖr pö yHertoksmoteriol)
Renoverlngsögörder (öven ÖteruppfÖronde/lstÖndsöttonde. ov skodod byggnod)
lnvöndlgto öndrlngor som eJ berÖr den böronde stornmen
Ej överi'åckt olton/uieplots hÖgst 0,5 m över beffntllg morknivÖ
Mtndre öndrlngor ov husets yttre utseefue (t ex fÖrsteÖyte, fÖnsterluckor)
Stoket (öven plonkllknonde) upp tlll I m höjd Över mork
Höckplonterlng och liknonde, öven pÖ spo[e.
Votten- och ovloppslnstollqtloner (för ensklld ovloppsonlÖggning erfordros dock
ml$öförvottnlnge ns tlllstÖnd)

llur söker rnon lorr?

I god tld lnnon lovpliktlg Ötgörd ovses pÖbörjos lnlÖmnos cr-rsÖkon om lov pö
städsbyggnodskoritorets b6nkett iill kolonitrödgördsförenlngers_ordfÖronde eller

Oyggo;;i.orlge. Till onsökon skollblfogos 3 omgÖngcir s.vgrtulto rltningskoplor . (Om
q;s-dl(on octr rltningcr lnlömnos dkeki till siodsbyggnoclskontoret remitterss
hondlingorno tlll föienlngen fÖr ythonde/godkönnonde I sornbond med
byggloiprövntngen). pö onsökon skoll bl o onges foslighetsbetecknlng,
tåöäfomrAdebiromn, kolonilotters nubrirrer och odres, sökonders nomn, odress och
telefonnummer sqmt vilken ötgÖrd som onsilkon cvser. Rltnlngornc skoll voro

skotenllgc (t:100) och fockrnösslgt utfördo och skoll lnnehöllo sltuotlonsplon (skalo

l:400) öirertomflotien redovlsanae Uken byggnod ötgÖrden ovser eller vor ny

byggnodltillbyggnod ovses ploceros.

Hur hondlöggB onsökon om lov?

Förenlngers ordföronde/lcyggorrsvorige gronskor örendet uHfrÖn lidigole gÖllonde

regler öh evenfuellt miljÖprogrom för omrödot och pÖtecknCIr sltt ullÖtonde

<tff:fs,tytf,on eller owtyrkon åed motiverlng) pÖ orsÖkon eller rttnlngorno och sönder 
_

årendetvidore til bygglovsekflonen pö iespektive dlstriK pÖ stodsbyggno6kontoret.
Det förutsöttes ott väääöÖronde gronskore kontrolleror ott redovbningen pö

ritningorno stömmer med fÖlnÖllondeno pö plotsen och ott lÖmnode uppgiFter ör
kompletto och riktigo.

Nör onsökon lnkommer till stodsbyggnodskontoret registreros den som eti lovÖrende
pö den foslghet, kotoniomröde oCh tomtlott det göller. Ärendet för ett dlrlenummer
och fÖrdelos till en hondlöggore pÖ dlstriktet. Effer grovgronskning sÖndes ett
meddelondeblod lillsÖkorään nied uppgift om vem som Ör Örendets hondfiåggore
och rned eventuell OLgöron om komdtättering ov onsökningshondlingorno och/eller
onnon informotion.

1

I

o1n dlen 15 janu+{i 1994 \
(tz"'^t t]o*.[..^-8.-

Revl-qore'r.

1

I



1993-10-O7

A1'{IIF:TTR,

upp IJ.LI r.o * ?oo Kronor

övcr 10 !3 12oo Kronor

Nybyggnad trSOO nronor

Våxtbug EyggJ'ov

Under 4 n fråa grarrne TiI.t stånd

2
Svartbyggo avgift 5OO kronor ;rer m

nybyggnad BöEER

Enl.tgrt uppdrag

karl Eklund

Nr Namn Tel.nr Nr Namn Tel.nr
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7- lrter qrunclharlq:
| " S|cc/-hcl,o i stlslar l?45
I Cusftry t.l,ltot,'" Jvit..tcpp


