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Förslag ti11 dagordning inför årsmötet onsdagen den 1J/3-96

LOKAL FYRIN LAGsKARSVÄGEN +J KÄRRTORP

1 Mötets öppnande samt fråga om kallelse har skett enl.stadg.

2 Kondolera med en tyst minut.

3 Faststä11ande av röst1ängd och dagordning.

4 Val av ordförande att leda mötet.

5 Val av protokoflförare.

6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

7 Styrelsens förval-tningsberäLte1se.

B Faststä11ande av balansräkningen.

9 Revisorernas berättelse.

1 0 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Besfut i anledning av föreningens ekonomi och balansräkning.

12 Behandling av motioner och försIag.

13 Fastsä11ande av ersättning tiJ-1 styrel-seledamöter och
revisorer.

14 Val av a) V.Ordförande 2 är
b) Sekråterare -2 år
c) Kassör 2 är
d) 3 suppl. 1 år

15 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter 1 år.

16 Val av kulturkommittd 1 år.

11 Val av valberedning 1 år.

1B övriga ärenden: Vårstädningen försl-agsvis 1ördagen och
söndagen den 4 resp. 5 mai med början k1 10.00.

SAMLING VID FöRENINGSHUSET

19 Kulturkommittdn informerar.

20 Avsl-utning,
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Stvrel-se och övriqa funktionärer

0rdförande
Vice ordförande
Kassör
Sekretetare
Prot. sekretare
Styr. suppl-eanter

Revisorer

Rev. suppl.

Ku1t.. -o. stud. kom.

Värderingsmän

Bygqn. kontroll-ant

Parkeringsansvarig

Fören.husvärd

Valberedning

Sammansträden

Utöver årsmötet den 1 5

haft 1l- protokollförda

Per .Carlsson
Karl Eklund
Dorrit Söderho
Maud Below
Maria Knieling
0ve Gustavsson
Fert L1r9so1
Kerstin Frucht

Anders Fridh
Sune Nemlander
Anne friksson
Lars Lindberg

1m

er

Lena Axtelius
Ruth Lit.hander
Maud Blomberg

0we Nilsson
KarI EkIund

Karl EkIund

0ve Gustavsson

Ruth Lithanderlt

Viveka GaveI-ln
Kerstin Fruhter
Marianne Jonsson

mars och sommarmötet
sammanLräden.

BO

123
190

92
65

144
/t L

t+

181
224

47
309

141
61

209

169
123

123

144

61

305
74

263

juli har stYrelsen



J

Arrenden, medlemmar och avqifter

Inträdesavgi
säljning har
äger en bi1

Den ti11 föreninqen av Slockholms kommun utarrenderade marken
omfattar t.otalt ll'lgel ,t. Vårt arrende ti11 kommun är 11J1O4

^t som vi betalar för, resten är allmänning. Medlemsant.alet
har under året varit J11, vilket motsvarar antalet lotter.

Arrendeavgiften
avgifLen 850.-.

har under året vari-L 2.25 pr ^2 och medlems-

ften till föreningen har varit 100.- och vid för-
en värderingsavgift om 700.- uttagits' Den som

har betalat 2OO.-.

Under året har 21 stugor bytt ägare och 2 överlåtelse av stugor
har skett. De nya medlemmarna hälsas välkomna i vår gemenskap
och uppmanas att ta de1 av föreskrifter i våra stadgar och
nytt janderättskontrakt .

Givetvis gäl-J-er fortfarande arbetspliktsavgiften 2OO'- vifket
motsvarar 50.- pr timme. Aven att avgiften är 2OO.- för de

som ej stäl-1er upp vid säsongens festarrangemang'

Kondol-eanser

Med beklande konstateras att några medl-emmar under året avlidit '
styrel-sen och övriga medlemmar frambär härmed sitt deltagande
ti11 de sörjande.

Verksamheter och fester

Verandan intill föreningshuset har i år färdigstä11ts.
Grindar för våra 5 infarter finns nu på plats'
städningen av allmänna områden gjordes den 6 och J mai.
4 arbetÄpliktsdagar har fördelats under säsongen.

Sommarens fester och andra aktiviteter har under 1995 arrangerat's
av 5-orna tillsammans med styrel-sen och kulturkommitt6n.

Arsmötet hö11s den 15 mars, 9ökotLa den 25 mai. Loppmarknad
den 11 juni, midsommarfestligheter den 23 och 24 juni- sommar-
mötet höl-1s den 9 ju1i, familjesöndag den 29 ju1i. I år hade
vi jubi-l-eum och hö;tfest den 5 augusti, all-sången den 1 B augusti,
kräftsklvan den 2 september. I år hade vi ingen avslutningsfest
i stället bjöds medverkande 5-or på jubileumsfesten.

vi hade även i år besök av våra gäster från Tel-fus de hade

två musikanLer med sig. Våra kolonister på området stä11de
upp och serverade kaffe med doPP'

Förenrngshuset har under säsongen utnyttjats av styrelse och

en vävsio1 finns där ti11 förfogande för intresserade medlemmar'
Aven föreningsmedfemmar och utomstående har hyrt lokalen för
enskilda sammankomster. Hyran har därvid varit 400. - lör med-

lemmar och 600.- för utomstående'



Kultur studiekommit

4

l-en beräLtar

Ärets utflykt gick tj-I1 Utö med guidad tur bland gruvorna
och l-unch på Utö värdshus.

Familjedagmedponnyri-dning-tipslUnda,hattävllnqsamt
handarbets f,örsä1 j ning .

A11sångskväl-f med mycket proffsig underhå1Ining.

Avslutade säsonqen med kräftskiva'

I dr o t t s s ekt i o nen b er ät t ar

0rdf,. 0we Nifsson
Sekr. Arne Persson
Kassör 01of Frisk
Ledamot Marianne Jonsson
Ledamot Charl"i-e Buchheim
Suppl-eanter Hans-Äke Karlsson och Josef Cernjul
Revisorer Anders Frid och Sune Nemlander
Revisor supp1. Berit Gunnarsson

under året har tävlingar hå11its i friidrott, varpa' badminton
och bordtennis. Två fåtUol-1s matcher har även speJ-ats, vi
vann den ena.

Angående verksamheten hänvisas ti-11 LIF:s årsmöte. Tid och
plåts affischeras på anslagstavlorna, affa är vä1komna.

Föreninqens ekonomiska stä11ninq

19g5 års ekonomiska stäLlning och budgetförslag för 1996
visas på sidorna 6 och l.

Detta är styrefsens berättelse för verksamhetsåret 1995 och
därmed stä11er vi våra platser tilt årsmötets förfogande'

?t \-*lu.-n1
Per Carlsson

;i'i,t/ å)t - *'{"'
Karl Eklund

,fr*r,L &o/nr.-
- 

a.-,
%az,zfu2Qr4.-a-4,
Dorrit Söderholm

,ffin.-'.ä,
Maria Knieling

Maud Belo w



a)

b)

C)

d)

ALLMiiNNA RTGLTR

Arrende samt medlemsavgiften är uppdelad på två
betalningsperioder och skal1 betalas i febrruari och
august.i. I annat fa11 påföres en straffavqift'

Hembudsskyldj-ghet råder vid sLugförsäljning, d'v's'
stugan vaiOeras och erbjudes titl försäljning via
intresselista av stYrefsen.

uthyrning av stugor är förbjuden av sthlms Fastighets-
kontor.

All om- och tillbyqgnad av stuqa skal1 sökas hos styrelsen.
Beträffande eventu"ift behov av egen toalett måste ti11-
stånd sökas hos Miliö och hä1sovårdsförvaJ-tning.

sthlms Fastighetsnämnd har utarbetat regler för nybyggnad
av stugor. fÅfiqt degsa regler för nybyqgg :tu9" olfattar
en stoistuqa pä 26 n', en öppen veranda p? 9 ^) och dess-
utom ett iörr'åd, lekstuga eller växthus på 5 m-'
Tillsammans totalt 39 m.

All eldning och bränning inom Listuddens koloniområde
krävs ti11st.ånd från hälsovårdsnämnden'

A11t brännbart avfalf 1ägges på den hög som är belägen
mel-1an festpf.tsen och Flatenvägen' 0BS! avfall inne-

e)

hållande plast får e.i läqqas i denna höq'
skal-1 1äggas i- container.

f) Tillåten höjd på häckar inom området är 1.1O m' och
häckarna får ej bredas ut över vägarna'
Trästaket är ti11åtet med en höid av 1"1 0 m'

Icke brännbart

Det gä11er för medlemmarna att hå11a rent och snyggt
på och omkring sina tornter.

q)

h) Varannandaqsbevat
nummer vattnar På
datum. ATT VATTNA

tning, morgon eller kväll. Jämt stug-
;ämt datum.,. udda stugnummer På udda
I SOLGASS AR SLljSERI.

i)

j)

k)

1)

Parkering av bilar skall qöras på anvisade platser

Parkering är ej till-åten
och pålastning.

på vägarna annat än för av-

VIK0L0NISTERUPPMANASATTIAKTTADESSAREGLER

Föreningens kollektiva stugförsäkring i Folksam
förs äkr i ng s numme t 6J4-1 O31 s amt p o st gi r onummer

har
609J9 1 -B

L istu dde ns ko 1o n i t r ädg å r ds f ör e n i n g

Box 5086 Pq nr 156211-5
121 O6 Johanneshov

Post kan sändas under sommaren ti11:
K o 1o n i k i o s k e n 0 r h em s v äge n

128 65 Sköndal



6

LIST{JDDET{S PiOLOIJITRADGÄRDSFORET{I]\TG

fl<onorn-isk berättelse 1995

Ingående balans 95 0l 01

Skulder, eget kapital

Reservfond 19.526.80
Eget kapital 244.527.7O
Skuld 4.344.50

268.399.OO

Kostna<ler

l,Iedleirsavgif ter 44. 380 . C0
Arrenden 250.093.00
Fesrplats 5.427.8A
Adr.rinistration It-.Oa4.66
I1öten 5.229.OO
Et r9.994.OO
cåvor/kransar 2.L42.5O
Fester 78.707.80
Skatt 4.130.00
RertråIlning 38.856.00
Vatten 50.355.00
Uthus 63.976.00
Gräsroattor 7.065.00
Kostnadsersättn. 22.OO5.OO
\ftigar 37.622-50
Idrottsföreningen 2.000-00
Iz.ongress 5.437 .8O
Året-s överskott L89.75O.54

Utgående bal.rns

Tillgångar

Kassa
Bark
Postgiro

838.256.60

95L23L

833. 255 .60

Skulder, eget kapital

Reservfond 19.526.80
Eget kapital 434.278.24

Tillgångar

Kassa
Bark

Intäkter

t{edlensavgifter
Arrenden
EI
Inträdesavg.
Intresselista
Arbetsplikt
Bil/l-avgift
Ex.uttaxeri-ng
Scatt
Fester
Riintor

r.416.70
266.982.30

268.399.OO

264.425.OO
253.965.OC
20.951.00

7 .500.00
2.000.00

L9.276.50
3r .000.00

L57.258.OO
2.256.OO

52.773.OO
26.852.LO

4A.6L
443.745.39
10 . r00.26

453.805.04 453 .805.04
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BUrx;rnFöRSrÄc rön rggo

Kostnader Intåfl<ter

l4edlemsavgifter 47 .600.oo Mecit-ensavgifter 265.ooo.oo
Arrende 250.500.00 Arrende 25O.OOO.O0
Festplats 10.000.00 Inträdesavg. 3.OOO.OO
Administration 13.OOO.OO Intresselista 2.OOO.OO
Möten 6.000.00 Bir 32.OO0.OO
El. 22.OOO.OO Arbersplikt 2o.o0o.oo
Gåvor/kransar 2.500.00 Fester IO.OOO.OO
Skatt 5.000.00 Skatt 2.5OO.OO
Renhållning 40.000.00 Riintor 20.OOO.O0
Uthus 65.000.00 Tjnderskott 79.100.00
Gräsnattor 7.000.00
Vatten 50.000.00
V2igar 60 .000.00
Dusdrhus 80.000.00
Idrottsföreningen 2.000.00
Försäkring 11.000.00
Kostnadsersättning 22.OOO.OO

693 .600.00 593 .600.00
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REVISONSBERATTELSE

Efter verkställd granskning ar. foreningens råkenskaper och forvaltning for
råkenskapsåret 1995-01-01--12-31 får vi avge foljande revisionsberåttelse.

För fullgörande av vårt uppdraghar vi tagit del av foreningens råkenskaper,
verksamhetsberättelse med intäkter och kostnader och dess vinst- och
forlusträkning, protokoll och andra handlingar, som liimnar upplysning om
loreningens ekonomi och forvaltning. Riikenskaperna har detaljgranskats av
undertecknade revisorer. Revisionen har inte givit anledning till anmärkning
beträffande till oss överlämnade redovisningshandlingar, föreningens bokfloring
eller dess forvaltning.

Vi tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet for räkenskapsåret
1995-01-01 --12-31.

Stockholm den Z4januari 1996

..1

Mr,nUfrr/L (,^^*^1.'*L"'^J^
Anders Fridh Sune Nemlander

lt
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röunruor ÅreÄRorp ÄR r-ovpuxrren:
o nybyggnod
o till- och pöbyggnod
o invöndig ombyggnod som berör den böronde stommen
o to ionsprÖk eller inredo byggnod eller del dörov för onnot öndomöl (t ex ondro

fönöd fill sovrum)
o by'ro fosodmoteriol, yllerioksbeklödnod eller vösentligt öndro husets utseende
o instollero eldstod (t ex broskomin, öppenspis)
o uppföro mur (högre ön 0,5 m eller plonk (högre ön I m)
o vösenflig utfyllnod eller schoktning (mer on 0,5 m nivööndring) inom omröde med

detoljplon (morklov)
o Rivning ov byggnod inom omröde med detoljplon (rivningslov) 95 L I SIU åJrp
EXEMPEL PA EJ LOVPLIKTIGA ÅTGARDER
Ommölning (oven byle ov kulör po yttert'oksmoteriol)
Renoveringsotgorder (oven öteruppföronde/istöndsöflonde ov skodod byggnod)
lnvondigo öndringor som ej beror den boronde stommen
Ej övertocki olton/uteplofs högst 0,5 m over befinflig morknivö
Mindre öndringor ov husets ytlre utseende (t ex fonsteöyte, fönsterluckor)
Stoket (öven plonkliknonde) upp fill I m hojd över mork
Höckplontering och liknonde. oven pö spolje.
Votlen- och ovloppsinstollotioner (för enskild ovloppsonlöggning erfordros dock
miljöförvo ltningens tillstö nd)

Hur söker mqn lov?

I god fid innon lovpliktig ötgörd ovses pöbörjos inlömnos onsökon om lov pö
stodsbyggnodskontorets blonketl iill kolonitrödgördsföreningens ordföronde eller
byggonsvorige. Till onsökon skoll bifogos 3 omgöngor svorlvito ritningskopior . (Om
onsökon och ritningor inlömnos direkt till stodsbyggnodskonioret remitteros
hondlingorno till foreningen för yllronde/godkönnonde i sombond med
bygglovprövningen), Pö onsökon skoll bl o onges fostighetsbeteckning,
koloniomrödets nCImn. kolonilotiens nummer och odres, sökondens nomn, odress och
telefonnummer somt vilken ötgörd som onsokon ovser. Ritningorno skoll voro
skolenligo (l :.l00) och fockmössigt utfördo och skoll innehöllo situotionsplon (skolo
l:400) over tomtlotten redovisonde vilken byggnod ötgörden ovser eller vor ny
byggnod/tillbyggnod ovses ploceros.

Hur hondlöggs onsökon om lov?

Föreningens ordföronde/byggonsvorige gronskor örendet utifrön tidigore göllonde
regler och evenfuellt miljöprogrom för omrödet och pötecknor sitt uflötonde
(tillstyrkon eller ovstyrkon med mofivering) po onsökon eller ritningorno och sonder
orendet vidore iill bygglovsekfionen pö respekfive distrikf pö stodsbyggnodskontoret.
Det förutsottes otl vedeööronde gronskore kontrolleror otl redovisningen pö
ritningorno stommer med förhöllondeno pö plotsen och ctt lomnode uppgifter ör
kompleflo och riHigo.

Nör onsökon inkommer fill stodsbyggnodskontoret registreros den som efl lovörende
pö den fostighet, koloniomröde och tomtlotl det göller. Arendet för etl dirienummer
och fördelos till en hondlöggore pö distriktet. Efi-er grovgronskning söndes etl
meddelondeblod till sökonden med uppgifr om vem som ör örendets hondlÖggore

-och med evenfuell begöron om komplettering ov onsökningshondlingorno och/eller
onnon informotion.



AVGIFTER

upP uiJ.t.

över

NybYggnad

växthus BYgglov

Under 4 mfrångranne
I

Svartbygge

NybYggnad

L993 - L0 -o7

7OO Kronor

L?OO Kronor

LsOO Kronor

10#
210m

ri].lstånd

..riirt 5oo kronor Per

sören

z
m

EnJ.igt, uPPdrag

KarI. Ek1uird
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TORVMULL
TORVIVIULL
N.P.K.
ALGOMIN
P.K.
SÅJORD

ROSGÖDSEL
BLOMJORD
BENMJÖL

POTATIS

Äcc

VED

:\ -...,1(

400
400
20kg
10 kg
10 kg
50 I

lkg
201
1kg

RHODODENDRON- I kg
GÖDSEL

125- NPK 10 kg - 65:- 5 kg - 45-
90:- AIGOMIN 5 kg 50:-
65:- P.K. 5 kg 45-
40- KOMPOSTMEDEL 1 kg 30:-
38:- BÄRGöDSEL 1kg 38:-

BARRVÄXT-

SÄTTPOTATIS - finns i flera sorter: tidig, mellan och sen.

32:- GODSEL
28:- BLOMJORD
42- BLODMJÖL

VI UTFOR
ÄvEN TR,{D-
BESKA,RI.{ING.

AFFAR 604 26 30
FAX 94 49 87

%"
... ql
wa\v

1996
VI KOMMER ATT SÄTTN TRÄDGÅRDSPRODIIKTER FRÅN
LASTBIL I DETTA OMRÄDE VARIE LÖRDAG FRÅN DEN 13/4
TILL DEN 1016. SEDAN GÖR VI ETT UPPEF{ÅLL OCH BÖRJAR
IGEN DEN 24I8TLL DEN I2I1O. NÄR NI HÖR ''SIGNALENT'
PASSA PÅ!

PRISER
KOGÖDSEL ca 60 kg (vår egen) 50:- HÖNSGODSEL 50 I 89:-
KOGöDSEL 50 kg 50:- HöNSGöDSEL 2s t 60:-
KOGöDSEL 25 kg 25. HöNSGöDSEL 10 I 33:-

25 kg (kornad) 45:- KALK (krossad) 27:-
PLANTJORD 50 I 3O:- TÄCKBARK 50 I 40-

40- TOPPDRESS 501 40:-
(natur) 100:-" TORVMULL (natur)200 I 60:-
(gödslad) 110:- TORVMttLL(gödslad) 200 165-

BARKMULL 50

LÄ-"trFt".tB"'åWlu::i^t}c1t 
CL PLAN 

!

1 kg 38.-
l0l 18:-
1 kg 46-

BESÖK VÅR LILLA AFFÄR
(BODEN I SKOGEN)
STORA SKÖNDALS VÄG,
FORSTA TÖNNÅOET

VÅuroMMflNs
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LISTUDDTNS KOLONITRÄDGÅRDSFCRINING'O ÅR

Kolcniträcgårdsiöreningen hai fåt: siti namn ef:er Liscuddens gård vrd ll-aten-

sjöns nor:a sirand ocnt.i-1!1anor fr,ån 1700-talets cörjan. i'4arken förvärvaces av

Stccxno]-ms srad, som 194) upoläi cen åc husv:-iia kclonister. iLela kcl-oni före-,

nl-ngar hace llivii i'rungna ati släcpa sin mark ti11 oe nva stadsceiarna 3;örx-

hacen och Kätir,orp. Några slucor kcmmer även flån Valia gäroe i lrsta.

Förenrngen bil-das 1944 ned -.n inlerimsstyrelse och årec därpå, 2'1 mai 1945 ,

börjaCe ariendet atl j-öpa. fn ord:-narie sr,yrelse haie då lillträii.
?

De flesta stuqor som flyttades var små, ca 19 m [n he]. del kolonister byggcie

nya , något större, stugor. Många gjorCe kolLek'.iva bestälIningar vrd en bräd-

gård eiter en standardritnj-nE, framiagen av stocxholms sLad.

Ursprungligen hade föreningen 241 loiter. ivå av dessa användes till en affär.

Mellan åren 1 ,a46 cch 197J ianns en af,fär vid den nuvarande oarkerinEen i hörnet

a'r Affärsvägen och Föreningsvägen.Den uophörCe i och med en brand, vinter 19ij.

i9rr7 ti1ikom 59 lot-tdr Der är cet områce som cår uncel namnet Ofre östermalm.

19 -\L 'avggie fSreningsirusel. Det har byggts t:Ll i. olrka omgångar. Så sent som

r år blev oen sicra uteverandan klar. Den är by-cgci på entieorenaC. Trdi-gare är

aili arbeie utflörr av iirvilij-ga inom iSreningen, iiksom ä,ren dansbanan cch

oocjarna, SorTr byggdes långt innan föreninashuset '

Icroc;splatsen invigdes scmmarsn 195Bpe senas:r,illkcrnrra kolcnll-ocleina i:gger

ovanför Aif,ärsvägen nermoc iocbolJ.splan. 11 stucor uooförCes uppförCes 1984-85'

1985 i':-ck ,:mrådets vägar namnskyrliar. Två uooskac:acie fC ordfcrancen har fåti
väcai upokaj-J-ade efrel sig, Undins väg ocn Sellns väg. 1986 olev ::l :ft:l-
iängtat duscnhus ki.ar. Nu väntar v:. på nästa som bör bi-l < j-ar r nösc.

Femtio år har gått. Det var små stugor, mycket arbet'-och säkerl ocxså mvckec

oemenskap. Det var en, för de flesta, oilj.ös c:-l-.Lvaro och Cef iniLrvt TV-l-ös.

l-istudien nråste ha iegat på rena'oonnlander. Stcr: sciövoråcen iunt cmkrrng.

Skarcnäcksfä1l.er meC icirottsanläggni-ngar ocn segei-liyg.För oss senare kolo-

nister kan det vara svårts ati te in ati områce: eLek:iiiierades så sent som 1969.

Det var inte heller någon s jä1vk.J.arhet utan eti årsmöiesbes.Lui. t/åra uchus f i.cx

\/c 1 981.
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Nu har vi teleion, många får sin morgontidninq hit ut. Den gamla standard-

stugan har redan sedanlänge iått verandan inbyggd ocn husei komplet'.erat med

en pergoJ-a. Utöver detta buktar en del stugor ut bet,änkligi med andra '. j-11skot'-,

iilt inte m:nst stad:ns för'ra1;ares store f,örtret-. 1n cei nindre svnCer är

creskribeiade. In kolonistuca inåste iörbli en kclcnistuga även efiel ncderna

nåtc ,nätl . Nciner f inns och v:- har kcmmuriens ögon på css . i ccn med våri- nya

vattensystem fick vi en kattdusch oå senasi3' ;11s6116i-et. ln iepresentant för

scadens häisovårCsnämnd låc oss vete, att vi ince iår na vårt köksavlooo trll 
-

den egna scenk:stan på tcmten kvar. DeL är iör:reningar.i- FLacen som spökar.

Att dra in vatten i stugorna är i.nie förenj-lgc mecj kolonistadgorna cch oefinirlv

rnte att ra avl-oop. Den springanoe punkten är alltså avlocpe'-. Från nred nu ska

dist<vat-.en cch civ iigr bäras ut på lotten och spridas cå bLommer ocn blader . I

dessa nrij-jötider vrll- väJ. ingen kolonist bidra tilL Föroreningar. 3udskapec

förstår vi, men logiken? Vi är kolonister på 9O-talet och vi f,år väl se hur vi

kan lösa den Frågan.

I f,öreninoens iidiga år fanns mycket gemensamt frrvij-liqarbete. Man startade

också organiseraoe aktiviteter. Listuddens idrocisiörening bildacies 19L9. Den

level for'-valgnde kvar och vi är alla kollekiivt medlemmar. Förulom fotboll

ancrinas kl-ubbmästerskao j- flri idrott' varpa, pingis ocn badminton' Sin velk-

iiga stcrnetst:-c haCe föreningen under 50 och 60-cal-e'u. lunnar Stcckhammar, id

,ronansscn hai ski,zit en redogöreLse om hui cec gick irJ-l på Cen rrden. iian

oerätrar :m kol-oniserien i iotboll och om att man 1949-50r:ill- ocn med nade

simtäv.Lrngar i ; Larens.l ön, Vi ;rar den redogöreLsen ocn någre ciLcer, :cI:.9

iäsn:-ng iör den som är :-nilesserad '

fn annan livakttg företeel-se var ':amklubben. Den existerade mellan '1956 ocn 196) .

r/i har :n ku.l-tur- cch studiekommitr"d som står iör många '.levJ-ighec=r, bl a an

lacsurflIvk.,. iöria året qi"cr resan tili eti koionicmråce:- Gävle. ln innenålls-

1.it o"q, dat man även fesci.te Söderhäilsgår:en :necj kcnstnantverK cch avsiucaoe

ined Fiskenamnen -ågelsundet. Andra årligaevenemano äi Gökoc'"a, Locpmarknad'

Fami-J. jedag, alJ-sångsi<välL ocn <räftskiva. ListuoCens kolonr;iädgårCsförenrng

anorcjnar nicscmmarfest och hösciest. Årets iestar:angörer är "femmolna", cjvs

ce som nar er_c srugnummer scm slutar på 5. {ioei-solik:en är et'- försök att iörena

nycra med nöje. I cessa fickal-manackornas tio, är cet svåri act samla människcr

iilL nåoon gemenskao.

Iiderna föräncjras, men nvcket är sig änca lrk-.. i ;uoi-leums.l-åten irån 20-års ju-

o:.l6er- skalcias om haren som bar vår. lul:-pan ttII flukosc ocn i l0-års Cikcningen

soökar hälsovårdsnämnoen cch diket t:-ll Fl-aten ocn man manar lrlL aklsamnet.

3ek;rmren känns igen .



15

Området är sig i stort likt sedan förra jubildet. fn ny dansbana har ersatt
lsn q6ft1a, bodårna och föreningshuset har rödmå1ats. Det ser riktigt fint ut.

Vr har kommit närmare stan. Gångbron til-1 Skarpnäck,som många Cå upole'rde scm

lite hotanCe,tar css snabbt ii.l-l afiäier och den nya tunneL-banestationen, som

invigdes f,örra hösien. Vissellrgen har vr i'åti l-iie glesare busstiaiik hemmavlc.

någo1 som väl flämst irebbai lrie äidre icke bli-burna koloniscer. llen det lär
vr få leva med.

L:vel går sin qrlla oånq här ute. \/r snickrar och pulsar på våra hus cch ,=n1".
pyntar r våra iräcqårcar. Vrssa kväil-ar kan dec verka nästan ödsl1gt här ute.
Men vj. f,inns här. Ibland rnträfiar små överraskninoar och folk lever uop och

samf as. Så var dei en stii--l-a sommarkväll föf två år sedan. tti starkt väsande

ljud fick oss alla att tj.tta ut genom stugdörren. Och därhängde den, en jätre-
1ik balLong alldeles över våra stugor.Balfongen gled mot ängen framför förenrngs-
huset. Då stod vi. Cär, oamlingar som småpi.Iiar och hjälpte till att dra i tampar
för alt få ner den. Vrl-ken Erej. Der- var bara Geval-iakaifet som saknades.

Många nya kolonj.scer har trlLkommit sedan 40-årsjubileet. Ca 200 stugor har bytt
ägare, varav ett ltO-te-L inom familjen. Det är fler än unCer föregående 10-års
period. Men Femtro år är en lång iid. Många av pionjärerna har ute finns inte
längre med css. Under Cen senaste tioårsperioden har Föreningens Förste orCförande
ocn länoe aktive 3riger Undrn gåit ur tiden. Andra månoårig ocn uppskact,ede ord-
föiancjen är 3ror Sel-in och Serni S;östrand. Vi minns även Acke iriksson, si;r1si53-
leiamot melian '195.r ccn 1988.

Och framcicjen.\/r irck vårr arlende iörlänat med 25 år 1985, så än så

länge kan vi- <änna oss ganska tlygga. Det finns r föreningen många duxtiga och

aktiva medlemmar. Det märks inte minst på a.i-Ia aktiviteter. 5å måste dec cckså

förcJ-i, iör lngencrn-c sköter si-c s;äIvl. \)ra medlemmar måste rnlemmas :. förenrnqen
och oemensam'. iår 'rl iörsöka utforna hur det- nya seklets kolonist ska se ur. iör
;6;.i^:Li.,: ,--- I -- a-^-!tluuf IfrIUlvL rlel tt- --ll I !3lllL_u.
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Gunnar Stockhammar
Valiatorpsvägen jZ0
18344 Täby

Tel 510 5087i

Listuddens Kolonifören ing

säkert har någon i styrelsen fått uppdraget att skriva en Jubileums-skrlft lnför sommarens 50- årsJublleum.

Min mor är koronrst sedan starten 1944- 45 och sJälv växteJag upp pa
Llsfudden med många eommarmlnnen därtfrån.
På 50- och 60- taren var föreningsrivet bromstrande, vt hadeJu såvär enlivaktlg-ldrottsförenlng (LlF, bildad 1949) som en damkrubb.
Aven på angränsande kolonier var idrotisintresset extremt stort under"efterkrigsflden". snart var ett återkommande seriespel lgång, den skKoloniserlen med dubbelm<iten i varpa, damhanduolisarnt pojr- o"therrfotboll. Under sttirre delen av 50- talet fick vl llsfuddare spela vårahemmamatcher gå skarpnäcksfältets fina grdsplaner (ung där dagens
Horlsontv JSegelfl ygsg atan ko rsas, na ra toigetj. t scz praiades, diänera -des och vältades ängen på Llstuddsgärdet It tilr fotboilsptan och 1958kunde vl lnviga Listuddens ldrottsplats. f*yc*et drlvande krafter I LIFunder den tlden var ordf Lennart lllloberg, Äcre Ericson och Anders
Svantesson.
Tidigare ordf var Birger Undin och andra starka namn under 60- 70- talenvar Helge Johansson, Marianne Jonsson, Bosse öm (förstås) och i någonllten mån undertecknad.
Jag har skrivit ihop några rader om den örsta uden rforsta hand s0- och
60- talen ur ldro'ttens synvlnker. Blfogar också några bilder som kan haintresse.
Vtd som är roligt, trots att idrottsverksamheten är mindre omfattande nu
än tlcllgare, är det taktum att tradlfionella tävllngai som Llstudds-KM I
YarPa och frl idrstt alltJänrt flnns kvar tiksom badminton och tennis.
Faktum är att man hade simfävilngar i Fraten 1949- sOr

,alilVy@
Gunnar Stockhammar (tid. Johansson, lott 126)
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wär pion järerna f åtL I'ryf sad orclning i grönsakslanden, sökte energinllya forme:r. I'öreningsarbete var viItigt urrder efLerl<rigstiden - åcfri London-olympiaclens f oLspår, clär Sverige lrel t osannol i kt- blev näs Lbasta nation (ef ter USA), växte en rnycket stark iclrottsröre1se sam-t'idigt fram på a1la koloniområclen söåer onr st,a'n: Sl<arpnäck. LisL-
udden, Skrubba och Orhem samt i deL li1la campinglägreL vid Flaten-badet, drt camparna kom varje sommar ti11 sinå ^åsoÄitförst-ärktat-ä I ts tugor .

Resultal-et av detta idrottsi.ntresse blev "i(oloniserien" som i fu11skala på9ick L952- 1970. Uncler perioder tillkom El<en, Iris ocl-i ocllareni dessa idrottstävlingar.
Redan r slutet av 40- talet (Llstudclens ldrottsförening, LIIr, bilclacles
l94B- 49 med Birger Undin som f örste orclf örancle ) hade iramf öral l L
Listudden och Skarpnäck inlett icirot-tsutbytet med matcher i f otbol1
för pojkar och herrar samt i varpa för heirar.
Varje förening spelade i möjligaste mån sina hemmamatcher på egenplan' Skrubba hade en småtL osannolik sandplan a11de1es intill 1-renuret
f ör "vanart-iga" po jkar, det herrgårcisliknancie Skrubbalremmet. I clag är
all sand borta och ingen kan ens ana att här någonsin funnits en fin
f ot.bol1splan. Sl<rubba, som kom mecl i serien 195ä, hade bl a Nacka Skoglunds bröder "Ya" och Georg rnecl i sitt f otbol ls1ag. Det sägs att även
"Nacka" spelade någon halvlek vicl någoL tiIlfälle.
Skarpnäcl< och Listr-rclclen hacle sarnma hemmaplan - Skarpnäcksfältets finagr:äsplaner ute på gamla f.l "zrrfa1tet.. Fcir-sr- l95B fi-cll L-j-stuc'1d..-:n csu-ir
hemmaplan i form av den idrott-splaLs som anlagt--s genom frivif liqa
ir.rsat-ser på Skarpnäcks gårcls gamla ägor. på sXarpnäct< hacle man eLLriktigt sportfä1t. Vissa septenberclagar stod gunr*i- och bensj,nst.anken
tät över Listudden. Motortävlingarna på fä1tei lockacle Z0- 30-000
åskådare med clen tidens bil- ocir mc- stiärnor som Joakim Bonnier,
Roberto Rosselini och Varg- Olle Nygren.
Listuddens rP anlades alltså l95B på den åker som tillhört Sl<arpnäcksgård. Den ursprungliga, klippta pl-.,en var bara 45 x 45 m/ sedan komett dike som alltjämt syns tydligt som en slags mittlinje på dagensfotbollsplan- På den ursprungliga 1i11a ptanen tränade flickorna hantl-bo11, småkillarna fotboll och gubbarna spelade sina varpamatcher- på
1i1Ia planen norr om dungen gjördes en höppgrop på 40- talet och härhade man de första fri idrottstävlingar"..-si*äi.rg i Flaten förkom ock-så på Listuddsmästerskapen! ! ! Länge ianns också kaqulbana och tennis-
plan ( I ) inne på trkuddens gårds ägor
Flatenbadet hacle en strålancle fotbollsplan, ofLa plats för t.iciigasöndagsmatcher i Koloniserien. Domaren tog sig ofla ut till Flat.en-badet mecl sis1,a 1ör-clagsbussen (1örc1ag var ju åckså arbetsclag ! ) , över-naLtade i goda vänners 1ag i någon tälbstuga öcl-r clömcle seclan Lre m.1t-cher i rad med start sönclag morqorl klocl<an 09. Mecl elt clel "knapparinnanf ör väsl-en" f rån 1örc1åg kvä11 var clet j nte l<onstigt, dLt ;tL ochannat domslut blev omdiskul-erat - eller gick i trlatens favör
När Orhem kom med i leken I955, spelacles bl a haniiboll f ör f lickor: på
kolonins niinst sagt o j'ämna plan - "åker", menacle somliga. När List-
uddens duktiga tjejer: spelade sin först-a mat-cir på "orhåmsål<ern" vardet dessut-om t jock L meci lera ef ter några clagar: inecl skyf a I I sregn ."rllqa studsar, s;te1a c1irekt,", var lagbasen LennarL. tuoLr:rgs råå. säl<ert-trl1förlitliqt-, nten Orhem (sont var Skarpnäcks sL.arkast_e opponent_ genomåren i daml"randbol 1en ) vann är'rclå . . .
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Just i damhanclboll vann Listudclen 1959 en blixtturnering en söndagpå skarpnäcks 1rl1" r'"1l;i;", strax söder om cren f ina f otbol lsanrå.jg-ning där spårvägen :-d;;'spetar sina uiit*utcher. Marianne Jonsson,Solveig Ek1öw och måfvaften Brrqitt" nåf.lolm var spelare som var avåä.i::.1:,:ii;liåiå,,H.lili;; åå;;;ui*nu, rörjt I-*u^*.= rorspårr rr1€r1

Herrhandbo 1

dag (på 6o-
I

1t

1 spelades också då och crå i turneringsform över en sön-talet) och här var Listudden över1ägset me:d spelare
som Acl<e Ericson (svensk *ä:t?I. 1943 ), unclertecknacl (sedemera lands_lagstränare på 70- ttl.l r I brrr'1r"rå"qåå Bo. Lindgren , bröderna wesr--Hi"f .?:*l=i;;1.:ä.::lrmå:1";il3Ji:ii 

uo^o,,n,,1u"a=lassman på s0_
Men trots a1r't- fotbollen var cren stora icrrotten.Listudden '.r.yäi i;rg Jpecierit ri.*=ia."å"";;ri en början (varpangick bäst! ) men mot slutåt av 50- tare! hacre ;iå;iår..r,, Lennarr Moberg,*:x; å:i";:l.och ancrei= 

-j"u".esson 
nvset upp en srabij orsanisarion som

siä1v minns iag- en jur-riormatch på skarpnäcksf ärtet rg57, crå ,,v',, srogorhem med hela 13- i "ii;; hera to måi-av en viss Hasse Nilsson, sedemer4låäffii3:Tå.i:i":";:;;rF;Fii.i.li::x:::""- r',åsra år ticlisaie'r,Jce vår;r

å:;'J,:i":;:o]i"ioi5: ffi,';ifi"3",;:ilå?", å1ders- och kunskapsmässisr

Fotbollsgubbarna var ramstarka - vann 1958 (Vl,t_ året då Liedholm, Hamr-in,Nacka m f1 spelade hem VM- si_lver på nåsunda) vann vi för första gåncens€nio'serien och under 60- talet upprepades bravaden 7 gånger. . .

Trots stark konkurrens från EKen (meri bl a Djurgårdens Tommy Davidsson,BP:s iGnt strandberg m f r ) och skarpnäck, som bl a f ostrade lanclslagsmå1-vakten Ronny Gustavåson, blev det segrar ,,en masse,, f ör LIF med BosseLindgren, Bosse örn, Hasse strand, aångt Jonsson, Arne IJoJ-mberg, JanneLindberg, Ronny Svensson, Tage Nils=oni undertecknad... för att nu tanågra namn ur f,ögen
Det var nycket prestige i mötena på den gröna planen. TråkiqL, och snartslut' blev det när konkurrenterna började Iåna in kitlar som int,e boddepå kolonin. Tyvärr början ti11 Koloniseriens dödt
Fri idrotten hade ett uppsving under börjanPå en av de första tävlii.gu.n. träffades envarpå grenen kom att ,rif. under ettgick ti]lbudet hyfsat lyckosamt.
Vad som för en "gfammal" Listuddare är trevligt i detta sammanhang är,att många av de iradltionel1a tävlingarrra al lt jämt lever kvar på kolo-nin: Listuddsmästerskap i varpa och irr idrott, liksom tennis och bad_minton som tillkom i bå.rjan av 60- talet. Äterkommande tennismatcherpå F latenbaclets banor f öiekom und.er hela 60-talet mot Flatens TK.

finns många av styrelsekamraterna inteLennart Moberg, ntte Ericson och Bosse

och slutet av 50- tatet-.
funktionär av ett spjut,

antal år. Till all lycka

iängre bland oss: Birger
örn, bl a.

Tyvärr
Undin,

Gunnar Stockhammar
(Gerd Johansson, tott L26, "förestår,, vår koloniverksamhet än idenna drg )
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