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Förslag tj-]1 dagordnrng inför årsmötet onsdagen den 12'/3-97

LOKAL FYRiN LAGSKÄRSVÄ +1 KÄRRTORP

1 Mötets öppnande samL fråga om kallelse har skett en1 ' stadq '

2 Kondolera med en tYst, '"li:t'

3 Faststäl1and" "'u'röstlängd 
och dagordninq' s

4 Val av ordförande att leda mötet '

5 Val av Protokollförare '

6 Val av två protokoJ-Ijusterare ti1li-ka rösträknare ' f

7 Styrelsens förvaltni-ngsberättelse'

I Faststä"l"1ande av balansräkningen '

9 Revisorernas berättelse'

1 0 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

llBeslutianledningavföreningensekonomiochba]-ansräkning.

12 .Behandling av motioner och förslag '

1J Fastställande av ersättning tiIl styrelseledam-öter och

revisorer'

14 Val av a) 0rdförande 2 ät
;i Prot.sekr' 2 är
;i 3 suPPl' 1 år

15

16

17

18

Va1 av 2 revisorer och 2 suppleanter 1 år

Va1 av kulturkommittd 1 år'

Val av valberedning 1 år'

övriga ärenden: Vårstädningen

",;nååq"n 
den 1 resP' 4mai med

SAMLiNG VID FöRININGSHUSIT

förslagsvi-s lördagen och

början kt 10'00'

19 Kulturkommittdn i-nformerar

20 Avslutning'
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L I S T U D D T N S K O L O N I T R Ä O C N R D S F (j N T ru T N C

VERKSAMHITSBTNÄTTELSE 1996

Stvrelse och övriqa funktionärer

v

n

0rdförande
Vice ,.o-r-d,förande

Kassör
Sekreterare
Prot. sekreterare
Suppleanter

Revisorer

suppleanter

Kultur o. stud. kom.

Värderingsmän
handhar intresselistan

Byggn. kontrollant o.

elansvari-g För Fören-
b-y-ggr1.a d e r

Parkeringsansvarig

Föreningshusvärdinna

Val-beredning

Sammanträden

Utöver årsmötet. den

har styrelsen haft 1

Per Carlsson
Karl Eklund
Dorrit Söderhofm
Maud Below

Maria Knieling
0ve Gustafsson
Gert Larsson
Kerstin FruchLer

Anders Fridh
Sune Nemlander
Maj Lj-s Gellerstedt
Lars Lindberg

Lena Axtelius
Ruth LiLhander
Mona Blomberg
Kerstin Wernden

Karl Eklund
0we Nifsson

Karl- [k1und

Dorrit Söderholm

Ruth Li-thander

Kerstin Fruchter
Viveka Gavelin
Marianne Jonsson

BO

123

190

92

65

144

277

14

181

224

346

309

141

51

209

212

123

169

7

7

12J

190

61

1/1

305

26J

13 mars och sommarmötet den 28 juli
rotokol I f örda sammant räden.
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ARRENDEN, MEDLIMMAR OCH AVGIFTER

Den till- föreningen av Stockhol-ms kommun utarrenderade marken

omfattar Lotalt 111961 ^2. Vårt arrende tilt kommun är 113104 
^2

som vi betalar f ör, resten är af 1männing.',.Medlemsantalet har
under året varit 311, vilket motsvarat antalet lotter.

Arrendeavgi ften har under året vari L 2.25 pr ^Z och medlems-
avgi- f,ten 850. -.

Inträdesavgi f,ten ti11 föreningen har varit 100. - och vid för-
säljning har en värderingsavgift om 700. - uttagits. Den som

äger en bil har betalat 200.-

Under året har 21 stugor bytt ägare, över1åtel-se av 1 stuga
har skett. De nya medlemmarna häfsas välkomna i vår gemenskap

och uppmanas att La del av föreskrifter i våra stadgar och

nytt j anderättskontrakt .

ArbetspJ-ikt ut förs på gemensamma ytor och anLäggningar och

är 4 tin/sLuga. Den som inte kan delta vid nå9ot ti1lfäIIe
debiteras 50. - ej arbetad timme i samband med höstatrendet.
Avgiften är 2OO.- för den som ti1lhör årets festkommitte- men

ej stäIler upp vid årets arrangemang.

KONDOLEANSER

Med beklagande konstateras att några medlemmar under året
avl-idit. 5tyrel-sen och övriga medlemmar frambär härmed sitt
deltagande till- de sörjande.

VERKSAMHTTER OCH FESTER

buschutryrnme i uthus 4 är i det närmaste färdig-stä11t,
Påbörjad byggnation av hobbylokal.
Farthinder har iordningställts på vägarna.
fn extra grind ,för infarten på Aff,ärsvägen har sattc upp

vi-d stuga 51 .

GaIler har monterats för fönstret ti11 'duschhuset vid fotbolls-
plan.
Ny gräsklippare har inköpts.



.,rt.s. VERKSAMHTTIR 0CH FtSIER

5tädningen av a1lmänna områden gjordes den 4 och 5 mai.

4 arbetspliktsdagar har fördelats under säsongen'

Förenj-ngshuset har under säsongen utrryttjas av styrelse, förenings-

medl-emmat. ..Utomstående har hyrt lokalen f ör ensk j-l"da sammankomster.

Hyran har därvid varit 1+00. - f ör medl-emmar och 600. - f ör utomstående.

Följande fester och andra aktiviteter har under 1996 arrangerats

av 5-orna tillsammans med st.yrelsen och kulturkommittdn'

Ärsmöte, gökotta, möte med nya kolonister, midsommarfest, sommar-

möte, höstfest, besök av frälsningsarmeh samt personalfest'

Diplom ti11 årets kbl.onisLer:har-u€detråtb vicl vårå-åfGmöten:

sonja wittlock stuga 168 trg91 i. Ture Sjöström stuga 79 1992,

Hilttka Kolima " 202 1993 , Paula Agren " 254 1994,

Harbld Högberg " 142 1995.

Ge gärna f örsl-ag vilka Ni tycker skal-1 uppvaktas med diplom 
'

vi har en förslagslåda vid föreningshuset.

Kulturkommitte'ns aktivite/ter 1 996

priser till årsmötet - loppmarknad -- Listuddsdagen med marknad,

teckningsLäv1ing, hattparad, Lip.srunda, hästridning, kaff,eservering

7 och korvgriJ-lninq. - Allsångsafton med Mona och 9äster - Resan

' i år gick ti11 Djurgården med guidad tur i Thielska Palatset

och middag på Gothem.- Säsonqen avslutades med kräftskiva'

.V. I år tog kommittJn även hand om handikappsdaqen"som var förIaqd

ti11 den 3 juJ-i. ttt l0-ta1 gäster, handikappade och personal

från Tell-us kom ti11 vårt föreningshus där våra medlemmar tog emot-

Tellus hade ordnat muslk, en tgitarrj-st och en dragspelare som

såg Lill att stämningen var hög och att a1la sjöng med i a1lsången,

vi ordnade med förtäring. Vädret var något kyligt så den sedvan-

liqa promenaden fick vi slopa. Gästerna var dock nöjda och hoppa-

des på att f å komma tillbaka sommaren -91 '



0rdf. 0we Nil-sson
Sekr. Arne Persson
Kassör 01of Frisk
Ledamot Marianne Jonsson
Ledamot Charlie Buchheim

stuga 159

212

290

263

105

Under året har
och bordtennis.
Alla som bor i
är välkomna att

tävlingar hållits i

området är medlemmar
deltaga.

friidrott, varpa, badminton

i idrottsföreningen och

Klubbhuset vi.d fotbollsplan kommer att
Tid anslås på lavlorna. 0m j_nte tiden
nyckel att låna hos styreLsen.

vara öppen på Iördaqar
passar finns alltid

Angående övrig verksamhet
och pJ.ats affischeras på

hänvisas till LIF:s årsmöte. Tid
ans.Lagstavlorna.Alla är välkomna.

1996 års ekonomiska stär-r.ning och budgeLförsJ_ag för 1g97
vi-sas på sidorna 7 och B.

Detta är styrel-sens berättel-se
därmed stäl-l-er vi våra platser

för verksamhetsåret 1996^och
ti11 årsmötets förfogande.

(u- [,u/ur""r
Per Carlsson )

/%// &Z--=-P
Karl Eklund

r/)t*/ 7.4r,/^?nEhztL*4. 
u

Dorrit Söderholm

,4<Å
KnielingMaria

Maud Below



d)

b)

c)

d)

ALLMÄNIIq REGLER

Arrende samL medlemsavgiften är uppdelad på två betalnings-
perioder och skal-1 betalas i februari och augusti' I annat
fall påföies en straffav-gift'

Hembudsskyldighet gäLler vid stugförsäljning. Detta innebär
att styrui""n kontåktas för värdering och försäljning av

stuga. frbjudande tj-11 köpare går vla intresselistan.

Uthyrning av stugor är förbjuden av sthlms Fastighetskontor.

AII om- och ti-llbyggnad av stuga skaII sökas hos styrelsen'
Beträffande eventuåift behou au egen toalett måste ti11stånd
sökas hos Miljö och hälsovårdsförvaltning'

Sthlms fastighetsnämnd har utarbetat regler för lybyggnad av

stugor. Enliqt dessa regler för nybyggd stuga omfatta en

Storstuga på Z6 ^2, en öppen veranda på B mL, och dessutom

ett f örråd, l-ekstuga e1ler växthus på 5 
^2 '

Tiltsammans totalt J9 *2.

All eldning inom koloniområdet är förbjuden. fldning ombesörjs
av förenlngen med tiIlståöd-:från .Biand-o.HäfsoYåndåmyndigheb.':

Brännbart av f aIl 1ägges på den hög som är belägen me-ll-an f est-
ffi-"r., FIat"nuåö"n. 0BS! 

-avfa11.innehå11ande 
plast får

L i Läqqas i dennq höq. Icke brännbart skall- 1äggas i cont ainer .

q)

h)

Ti11åten höid på häckar inom kolonj-området är 1.10 m.och
häckarna får ej bredas ut över vägarna'
TrästakeL är ti11åtet med en höid av 1'00 m'

Det gälIer för medlemmarna att hå11a rent och snygqt åå
och omkring sina tomter.

Varannandagsbevattning
vattnar på ;amn! datum.,.

morgon och kvä11. -Jämnt stugnummer
udda stugnummel På udda datum '

SLöSERI.ATT VATTNA I SOLGASS A8

Parkering av bilar skal-l göras på anvisade platser

PARKERING liR EJ TILLÄTEN PÄ VÄGARNA ANNAT ÄN T(jR AV_

,7

e)'7

f)

T)

> OCH PALASTNING

KOLONISTER UPPMANAS ATT IAKTTA DESSA RIGLIR

röRSAXNiNGTN KOMMIR ATT
HUSF(jRSAKRING.

BLI 1596 BiLLIGARI AN VANLIG FRITiDS_

L i s t uddens koloni trädqårds f ören i ng
Box 6086
121 O6 Johanneshov

PG nr 156211-5

t.
Kolonikiosken

'0rhemsvägen 1?-B 65

VI

i ) Kolonistugeförsäkringen. Från d9l 1 / 6 1997 skall nu fritids-
husförsäkring tecknas individuellt'
De som idag n"r sin stuga försäkrad i förenings försäkringen
kommer automatiskt att få en individuellt tecknadifiitids--
husförsäkring. Det betyder att medlemmarna inte sjä1va behöver
göra något. i,;.f"1-lodagen har variL 1/3. Folksam kommer-att
u3uaa på premien för tiaen fram ti-11 1/6 1997.

k)

I) Post kan sändas under sommare-n til Sköndal



1

L i studdens Kol oni t rädgår ds f örening
Ekonomisk berättel-se 1996

Ingående balans 96 01 01

Skulder, eget

Reservfond
tget kapital

kapital

19.526.80
43/+.278.24

Til1gångar

Kassa - 40.61
Bank 44J.7 /15.39

Postgiro 10.100.26

{+53.805.01r

Intäckter

Medl. avg. 264.259.00
Arrende 251 .7 45.00
Intr.avg. 6.600.00
Intr.lista 1.675.00
Bi7/ P-avg. 31 .050.00
Arb:: p$irk t:< t:22 . 9 00 . 00

Fester
Räntor
f x. uttay.
Ärets

Kostnader

Medl.avg.,
Arrende
Festplats
Admin.
MöLen

E1.

Gåvor

Skatt
Renhå11ning
Vatten
Uthus
Gräsmattor
Vägar

Idrott
Kostn. ers.
Duschhus

Kassa

Bank

Postgiro

453.805.04

53.7 40.00
252.7 88.00

9.499.50
17.859.00

7 .346.50
15.233.O0
?.777.00
5.808.00

53.465.50
45 .425 .OO

47.7 00.00.,
8.99 5.00

24.9 81.00
1.000.00

23 .5 00 .00

82.349 .00

2 .304 . J9

392.152.51
10 .618 .64

I\,J

J

3.738.00
27 .325 .OO

1.500.00

665 .521 .50

Utgående balans 96 12 31

Tillgångar

underskott. 48.129,5O

665 .521 .50

SkuJ-der, eqet kapital

Reservfond 19.526.80
Eget kapital 285.548.74
Mi1.1öfond '100.000.00

405 .01 5 .54 405.015.54
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L is t ud d en s K o I on i t räd qår ds f ö r e n i n g

BudgetförsJ-ag för 1997

Kostnader

7

T

Medl. avg.
Arrende
Admin.

Er.
Skatt
Uthus
Förs.
Möten

Gåvor

Festplats
Vägar
Duschhus
Renhållning
Idrott
Gräsmat t o r
Kostn. ers.
Vatten

55.300.oo
253 .O00.00
18.000.00
16.O00.00
11 .000.00

.;\' 67 .000.0_0-".

5.000.00
10.000.00
1.000.00

10.000.00
10.000.00
20.o00.00
50.000.00
1.000.00

10.000.00
25.500.00
45.O00.00

Intäckter

Medl. avg.
Arrende
BiI/ P-avg.
Intr.lista
Intr.avg.
Arb.plikt
Fester
Räntor
Underskott

{. ,e(.n' r' ..

265.O00.00
251 .000.00
37..000.00

2.00 0 . 0"0

6.000.00
22.000.00
5.000.00

20.o00.00
5J.800.00

662.800.00

i_1

,J ' /*'

n
I

A
I

662.800.00 "\.,t
-ar' /- ,q 

"

"" " 
d t/,

t

''-v'" '" ,rr

luQ::?' :. i :' i' *

,,.,t ..:l

: .!' ,'

:r ,jl ",' i {"._,

...'ll

il:

/^l ,



RE{/7 S I O l\t S B EM TTEL S E

Efter verkstålld granskning av föreningens riikenskaper och forvaltning for
räkenskapsåret 1996-01-01-- 12-3 1 f'ar vi avge foljande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdraghar vi tagit del av floreningens räkenskaper,

verksamhetsberättelse med intZikter och kostnader och dess vinst- och

florlusträkning, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om

foreningens ekonomi och florvaltning. Riikenskaperna har detaljgranskats av

undertecknade revisorer. Revisionen har inte givit anledning till anmiirkning

beträffande till oss överlämnade redovisningshandlingar, foreningens bokforing
eller dess fiorvaltning.

Vi tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

1996-01-01 --12-31.

Stockholm den26 januart 1997

ae,ffi:u 9,*'J-'*UU
Anders Fridh Sune Nemlander



nybyggnod
; till- och pöbyggnod
o invöndig ombyggnod som berör den boronde stommen
o to ionsprÖk eller lnredo byggnod eller del dörov för onnoi öndomöl (t ex öndro

fönöd till sovrum)
o byto fosodmoteriol, yltert'oksbeklödncd eller vösentligt ondro husets utseende
o instollero eldstod (t ex broskomin, öppenspis)
o uppföro mur (högre ön 0.5 m eller plonk (högre ön I m)
o vösentlig uffyllnod etler schoktning (mer ön 0,5 m nivööndring) inom omröde med

detcljplon (morklov)
o Rivning ov byggnod inom omröde med deioljplon (rivningslov) g5 LtSlUdJep

EXEMPEL PÅ EJ LOVPUKTIGA ÅIGARDER
?nmölning (öven byfe ov kulör pö yftertoksmoteriol)
l<änoveringsÖtgörder (öven öteruppföronde/istöndsoftonde ov skodod byggnod)
lnvöndigo öndringor som ej berör den boronde stommen
Ej övertöcK olton/uteplots högst 0,5 m över befinflig morknivö
råndre Öndringor ov husets yllre ulseende (t ex fönsteöyte, fonsterluckor)
Sroket (öven plonkliknonde) upp fill 1 m höjd över mork
Höckplontering och liknonde, öven pö spolje.
Votten- och ovloppsinstollotioner (för enskild ovloppsonlöggning erfordros dock
miljoförvo ltningens tillstö nd)

Hur söker mon lov?

I god fid innon lovplitctig ötgörd ovses pöbörjos inlömnos onsökon om lov pö
stodsbyggnodskontoreis blonketl till kolonitrödgördsföreningens ordföronde eller
byggonsvorige" Titl onsökon skoll bifogos 3 omgöngor svortuito ritningskopior . (Om
onsökon och ritningor inlomnos direkt till stodsbyggnodskontoret remitleros
hondlingorno till föreningen för yllronde/godkönnande i sombond med
bygglovprövningen). Pö onsökon skoll bl o onges fostighetsbeteckning,
lgloniomrÖdets nomn, kolonilottens nummer och odress, sökandens nomn, odress och
I -refonnurnmer sqmt vilken ötgörd som onsökon ovser, Ritningorno skoll vero
skolenligo (l :.I00) och fockmossigt utfördo och skoll lnnehöllo sifuofionsplon (skolo
l:400) över tomtlotfen redovisonde vilken byggnod ötgörden ovser eller vor ny
bgOOnoOitillbyggnod ovses ploceros.

Hur hondlöggs onsökqn om lov?

Föreningens ordföronde/byggonsvorige gronskor örendet utifrön fidigore göllonde
regler och evenfuelli miljöprogrom för omrödet och pötecknor sitl ullötonde
(filtstyrkon eller ovstyrkon med motivering) pö onsökon eller ritningorno och sönder
örendet vidore fill bygglovsektionen pö respeklive dishikf pö sfodsbyggnodskontoret.
Det förutsötles otl vedeööronde gronskore kontrolleror otl redovisningen pö
ritningorno stömmer med förhöllondeno pö plotsen och otl lömnode uppgifter or
kompleffo och rikligo.

Nör onsökon inkommer fill stodsbyggnodskontoret registreros den som efl lovörende
pö den fostighet, koloniomröde och fomtlotl det göller, Arendet för ett dirienummer
och fördelos fill en hondlöggore pö distriktet. Eiler grovgronskning söndes etl
meddelondeblod till sökonden med uppgifl om vem som ör örendets hondloggore
och med eventuell begöron om komplettering ov onsökningshondlingorno och/eller
onnon informofion.



L993 - 1- O-47

AVGIFTER

upp t.iJ-L 10 # 7ao Kronor

örrer 10 * 12oo Kronor

Nybyggnad LsOO Kronor

Växthrrs BYggJ.ow

Under 4 m från gra'nne TiJ.J.stånd

2
Swartbygge avgift 5OO kronor per m

Nybyggnad eösen

EnJ.igt uPPdrag

I(ar]. Ek1und
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Nr Namn Bostad L-udden


