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Förslag till dagordning inför årmöt,et onsdage'n den I l/3-98

LOKAL FYREN LÄGSKÄRSVÄGEN 13 KÄRRTORP

l\h Mötets öprpnande samt fråga om kallelse har skett enligt stadgarns.

JZ Kondolera med e,n tyst minut.

il 3 Fastållande av röstlångd och dagordning.

J 4 Val av ordförande att leda mötet.

\l '> 
Vai av p'rotokollförare.

{ O Val av 2 protokolljust€rarc och röshälcnåre.

Jz Sflnelsens fbrvaltningsberått€lse.
1

u 8 Faststilllande av balansråkningen

\,19 Revisorernag beråtbelse.

\10 Fråga om ansvafiihet för styrelse'n.

'jll Beshdianledningavföreningensekonomiochbalansråkning . bnå'iuv'*"f " /7 f {'

'dZ Beååndting avmotioner och förslag: Styrelsenföreslfu hOjd arbetspliktsavgift från {ac
200.- till3w.-.
Aktiviiet€r i samband med Mdsommar och Hosftst
ati vara eller icke vara?

z ffiäffi#'ffi?#;**, z0

\ 13 Fasbtellande av ersåtbxing till styrelseledamOtc och reeisofetr.

yfÅ Val av: a) Vice Ordförande 2 Ar

b) Sekreterare 2Lt
e) Kassör 2 Lr

Ö 3suppleanter lfu
.J 15 Vd sv 2 revisoref, och 2 suprpleanier I år.

{ro val av kulturtommitt6 I år

Vl7 Val av I Är

VIB öwiga trenden: Varstxhingen Srslagsvis lordagea och sondagen ilrn'z resp.3

naj med borjankL 10.00.
SAMLING \IID FÖRENINGSHUSET.

19 Kultrukommitt6ninformerar.
20 Avstutning
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LISTUDDENS KOLOIVIRÄDGÄRD SFÖRENING
VERKSAMFIETSBERÄTTELSE I 997

STYRELSE OCH ÖVRTCA FUKTIONARER

Ordtbrande
Vice ordförande
Kassör
Selreterare
Prot.selcretsare
Suppleanter

Revieorcr

Suppleanter

Parkeringsanwarig

Förcringsv&dinnå

Valberedning

B€rth Bengtsson 303
Karl Ekhmd 123
Dorrii Sodeöolm igO
lvlaud Below 92
lv{adå l{nieling 65
Ove Crustavsson 144
fuLarsson 277
Kerstin Fnrchter 74

Anders Fridh 181

SrmeNemlands 224
hÄaj Lis Gellerstedt 306
I*rs Lindbtrg 309

l4l
61

209
2t2

Donit Sttlerholm l9O

RuthLithander

KultLu o. studiekommittån Lena Axtelius
RuthLithander
Mma Blomberg
Ksr$tin Wernd6n

Värderingmän KarlEkhmd
håndhår intresselistsn Owe Nfuson

Byggnkonhollant inom om-
rådet samt el..ansvarig för
foreningens bygptd*" Kårl Ekhrnd

123
169

123

61

KerstinFnrchter 74
Yiveka Gavelin 305
Nrlariame Jonssm 263

SAMN,TANIRÄDEN

Utöver årsmötet den 12 mars och sommarmötet den i3 juli har {frelsen haft i5 protokollforda
samrnanträden.
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ARRENDEN, MEDLEMIUAR OCH AVGIFTER

Den till föreningen av Stoclåolrns kommrm utarrenderade marke,lr. omfattar totalt 117961 m

Vårt arrende tillkomnuu år 113104 m som vi betålff fOr, resten 41 ellnrrrminS.

Medle,msantalet har rmder året varit 317, vilket motsvarar antalet lotter.

Arrendeavgiften har rmder året vafit 2.25 pr m och medlemsavgiften 850.-.

Intrerlesavgiften till fOreningen har varit 300.- och vid fOrsa{jning har en varderingsavgift om

700.- uttagits. Den som har en bil bar betalat 2m'-.
Under året hår 17 sfug<r b5rtt agare, övedåtelse av 2 stugor bar skett. De nya medlemmarna

=lsas vålkomna i vfu gemenskap och uppfluuras att ta del av föreslrifte,r i våra stadgar cch

nytij anderetskontrakt.
Ål*t"pUt t utförs på gemensamma ytor och a'låg;gpingar och nr 4 tim/stuga. D€n som inte kan

delta vid något tillm[; debiteras 50.- E årbetad timme i ssmband med hostarrmdet. Avgiften
-> 

ZA0.- för den som tillhör årets festkomndttå men ej ståller upp vid årets arrange,mång"

KONDOLEAI"ISER

Med beklagande konstateras att någramedlemmarunder året avlidit. Styrelseu och Owiga

medleflfiår framberhårmed sitt deltagande till de sörjaade-

VERKSAMFMTER OCH FE STER

Duschutrymmet vid uthuset r 4 samt hobbylhuset ilr nu klart-

Stådningen av nllmÄnne områden giordes den 3 ocå 4 maj. a arbefuplikisdag,ar bar fordelais

under sllsongen-

Föreniryshuset har rmds såscillgen utnyttjas av slyrelse, foreningsmedlemmar. Utomstå€nde

nar nyA-lokalen för enskitda sammankomste,r. Ilyrån bar varit 400.- för medlemmar och 600.-
2r utomstÄende.

Följando fester och andra aktiviteter har rmder fu 1997 arrangerats av 7-oma tillsammans med

styrelsen och kulhnkommittån-
Äi"-0t", Gökotta, möte med u5ia medlemmar, midsommarfest, somrnarmÖte, hösftst samt

,P*rsonalfest.

rå årsmOtet 1997 utdelades diplom till årets kotonist Lars Erik Eriksson stuga 138.

I-ämra gÄma fönlag vilkå Ni g.,k 
" 

skall uppvaktas med diplom, vi hår en forslagsiltdå vid

före,ningshuset.

KULTURKONdMITTh{S AKTIVTIETER
priser tifl Ärsmötet - lopp'martcna<1- Lishrddsdageo med markna{ teckningståvlåa battParå4

tiprpsrunda, håshic+n;ng, Uf=r""tr."i"g samt korvgrillning. Ärets resa avlOpte till Dothninglolm

*"4 mt. Grddåd tur pa Orofiningholm och Kins slotl Undertar hrnch på värdshr:set. Ailsångs-

l:våtl i ett vålbesölt mr.riogtU* dår Mona hdsttrus Cary Ing-tvlarie samt vår \råo Göste från

Eken ledde allsången och rmdeöoll oss. Vi drack kafh med en gd henbakad tårta-

Äve.n i år log lulhrrkoffinitt6n över UnA;Uppdagelr ssn wr fulagd fu'zjuli. Från Teltus

kom det ett iS-tal e och p€rs@ål till ftreningghuset dår våra dlernmar tog

emot. Tellus hade ordnat med Hålsinge Crunnars Trio s@ såg till att ctåmingen var bÖ9.

Föreningm ordnade med förtilritrg. Vådnet rar fint d i år hnde vi vara utmhr- Våra

gåstervänOjda når de avreste med sins bussar.- Såsmgsn awhrtados rrred kfaftgkiva.
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IDROTIS SEKTIONEN INFORMERAR

Ordförande Orve Nilsson 169
Sekretffe Arne Persson 272
Kassör Olof Frisk Z9O
f"edamot Nfarisnne Jonsson 263
Ipdamot Charlie Buchheim 105

Under &et bff filvlingar hållits i friidrott, varps, bndminron och bordte,nnis.
Alla som bor i omådet ilr medlerrrmnr i idrottsföreningen och & VALKOMNA ATT
DELTAGA.
Klubbhuset vid fotbollsplan kmer att vara öppen på lördagar. Tid nnslÄs på tavlorna_ om
inte tiden passar finns alltid nyckel att lånn hos siyrelsen
Angående öwig verksanhet hånvisås till LIF:g Ärsmöte. Tid och plats afFn6612" otr
anslagstavlorna. ALLA Än VfiXOMNA.

FÖRENINGENS EKONOMISKA STÄLLNING.

1997 års ekonomiska ståUning och budgetförslag för 1998 visas på sidorna 6 och 7.

Detta år rtyrelsens beråttelse för verksamhetsåret 1997 och dårmed ståller vi våra platser till
årsmöteis forfogande.

/"^zi(7 i Et-^ -/'
Berth Bengisscif Kårl Effund

-ap/t/%fu-e.elar^, /)"-J 7r./*r'
Doffit Soderholm Nzfaud Below
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ALUWå}]hIA REGLER

a) Arrende samt medlemsavgiften år uprpdeladpLZ fugfalningqp€,rioder och qknll betalas i
febnrari och augusti .I annat fall paföres e,n straffavgift.

b) He,mbudsskyldighet gåller vid $tugförsåljning.Detta innebdr att s$relse,n kontaktas för
verderiag och försaljning av stuga. Eöjudande till kopare gfu viå inlresselistan-

") Uihymmg av stugor är ftrbjuden av Stockholms Fastighetskontor.

d) All om- och tiXbygg!åd av stuga skall sökas hos styrelsaBetreftnde we,ntuellt behov

av egen toalett måste tillsfånd sökas hos Miljo och bålsovårdsförvaltning

7 Stoclåolms Fastigbetsnåmnd har utarbetat regler för uybyggDad av stugor .Enligt dessa

reglerförnybyggd stuga omfatta en STORSTUGAPÄ 26 m ,, etrTPERGOLA på 8

och dessutom antingen ett FÖRRÄD, LEKSTUGA euer VÄ)ffIruS på 5 m .

TIIISAMI\{ANS totalt 39 m .

4 All eldning inom kolc'niområdet ar forbjudem- Elfuing ombesorjs av foreningen med

tillstånd från Brand- och llålsovardsmlrndighet.
Bffmbart tradgårdsarrfall hggs på hög mellan festplats ochFlaimvågen-
OBS! EJ RTYNINGSVIRIG.
Kallsortuingskår.l fi nns uppstellda ge,mensemt intill kolocikiosken-
Containskommer att vara uppståUda vår och höst.

D Tillåten höjd på håckar inom koloniområdet år 1.10 m och håckarna får ej ba=das ut
över vägarna. Tråstaket är tillåtet med en hojd av 1.10 m-

F Det gåller tbr medle, ama att hÄtla rent och snyggt på och omlffing sina tomier.

h) VaramandagsbevatbningmCIrgonochkväIl. JÄMNT stugngmavattnarPå JÄMNT
datrrm och vice vefsa. ATT VATTNA I SOLGASS ÄR SLÖSERI .

'Lt 
Parkering av bilar skall göras på anvisade platser. PARKERING Än Sf flLLATEN. 
PÄ VÄCARNA A}INAT ÄFT NÖN AV. OCH PÄI.ASTNING.

t Från den 116-97 skell nu fritidshusförsålaiog teckns.s individuellt.

k) Lishrddens kolonitadgårdsforening
Box6086 PG1562 l1-5
l2l 06 Johameshov

1) Post knn såndås rmder s<rtttmaren till: Kolonikiosken
Ormsvågen
128 65 SkOnrtql
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Listuddens Kolonihådgårdsförening
Ekonomisk berettelse I 997

Ingående batffis 97 0l 0t

Slcrlder, eget kepital

Reservfond
Eget kapital
Miljöfoqd

19.526.80
285.548.74
100.000.00

405.075.54

Tillgångar

IntäIder

Medlemsavgifter
Afiende
Abetsplikt
Infuesselistra
Bil/P-avgift
Inh.avgift
Fester
Rånia
Underskott

23M.39
392.152.57

10.618.64
405.075.54

264.425.W
255.830_00

24.950.00
1.900.00

32.200.00
4.800.m
3.n2.50

20.889.50
168.018.00

Kassa
Baflk
PG

Koshråder

Medlemsavgifter
Afiende
Festplats
4r*minishation
El_

Gåvor
SkBtt
nmha&aing
Vatten
Uthus
ffismattor
Vågår
Idrott
Kostn-ers.
Dusch
Transpor&osbr
Försåking
Stuga 220
Aryden
Möten

55.475.00
253.281.00

90.525.50
9.131.50

10.714.00
l_622.W

10.500.00
69.013.00
55.729.W

107.605.00
6.265.00

24.121.0O
7.700.00

16.945.00
12.119.50

900.00
5.011.00

20.451.00
7.905.00

11.570.50

776.5E5.00

UtgÅe,ndebalåns n 1231

Tilsångar

140.00
221.619.74
15.2v7.80

Kassa
Bank
PG

Slorldor, eget kepitel

776.585.00

19.526.80
tr7.530.74
100.000.00

Reeervftnd
Egct kåpital
Ivfiljöfmd

237.057.9 237.057.9
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Listuddens Kolonihädgfudsförening

Butgetförslag lör 1998

Kostuader Intålrter

Arrendeavgtft 253,300,00 Arrendeavgift 255,5m,00
Medle,tnsavgift 55,50O,0O Medlomsavgift 264,000,00

Ar*minisrhation 20,000,00 fubetspfft1 25,000,00
Möten I5,0OO,0O BiVpavgift 32,0O0,m

F. I1,000,m lffiäd.avgift 4,000,00'-ävor 2,000,00 Inlresselista 2,000,00

Skatt 25,m,00 Fest€'r 5,000,00
nenhÄilning 70,00O,0O RÄntor I0,0OO,0O

Vatten 50,000,00 Stuga 220 10,000,00zthu" 70,000,00 Uudu/skott 44,4m,00
ffismattor 40,000,00
Vegar 4,0m,0O
Idrott 4,m,00
Kostners. 10,00O,0O

Transportkostn 2,000,00
Försehiry 5,10O,0O

Arvoden 15,00O,0O

651p00,00 651p00,00



Efter verkstä1ld granskning av loreningens räkenskaper och lorvaltning ftr
räkenskapsåret tggz-01-01--12-31fat vi avge loljande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av foreningens räkenskaper,

u.rkru.ih.tsberättelse med intatter och kostnader och dess vinst- och

foriusträkning, protokoil och andra handlingar, som liimnar upplysning om

loreningens Jionomi och lorvaltning. Räkenskaperna har detaljgranskats av

undertelcknade revisorer. Revisionen har inte givit anledning till anmiirkning

beträffande till oss Överlämnade redovisningshandlingar, foreningens bokloring

eller dess forvaltning.

Vitillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet for råkenskapsåret

1997-0I-01 --12-31

RE',TSIONSBEMTTELSE

Stockholm den23januan

il,,L,ff;l/-
Anders Fridh

1 998

() ./ I n

) ,-w-Å/<t--u*-t--
Sune Nemlander
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rcL:nruoE ntGnRorB Äp tcvptit<i'tGn:
o nybyggncd
o fill- och pöbyggnod
o invöndig ombyggncd som berör den bÖrcnde stommen
o to ionsprök eller inredo byggnod eller del dorov för cnnof öndomöl (t ex öndro

förröd till sovrum)
o bf'c fosodmoteriol, ylterloksbeklödnod eller vösentligt öndro husets utseende
o instollero eldstod (t ex braskomin, öppenspis)
o uppföro mur (högre ön 0,5 m eller plonk (högre ön I m)
o vösenfiig utfyllnod eller schckining (mer ön 0,5 m nivööndring) inom omröde med

detoljplon (morklov)
o Rivning ov byggnod inom omröde rned detoljplcn (rivningslov) 95 L t SIU clJ*p

e Cmmölning (öven byle ov kulor pö ylterfoksmotericl)
Renoveringsötgörder (öven öteruppföronde/istöndsöflonde ov skodod byggnod)
lnvöndigc öndiingcr som ej berör den böronde stommen
Ej överlöcki olton/uteplots högst 0,5 m över befinflig morknivÖ

> Mindre öndringor ov husets ytlre utseende (t ex fönsteöyle, fonsterluckor)
Stcket (öven plonklikncnde) upp fill I m hÖjd over mork
Hockplontering och liknonde, öven pÖ spclje.
Votl'en- och ovloppsinstolloiioner (för enskiid ovloppsonlöggning eriordros dock
miljöförvo ltrringens fi llstö nd)

Hur söker mon lov?

I god fid inncn lovpliktig ötgörd ovses pöbörjos inlomncs onsökon om lov pÖ

stäOsbyggnodskontorets blonkett' iill kolonifrödgÖrdsföreningens ordfÖronde eller
byggcnsvorige. Till onsökon skoll bifogos 3 omgongor svorlvito ritningskopior . (Cm
cnsökon och ritningor inlömncs direkl till stodsbyggnodskontoret remitlercs
hondlingorno fill föreningen för fitronde/godkönnonde i sombond med
bygglovprövningen). Po onsökcn skcll bl o onges fostighetsbeteckning,

. fotöÄiomrodets nomn. kolonilotiens nummer och odres, sökondens nomn, odress och' 
telefonnummer samt vilken ötgörd som onsökon ovser. Rilningorno skoll voro
skolenligo (l:l0O) och fockmössigt utfördo och skoll innehÖllo situofionsplon (skolo

l:400) över tomtlotlen redovisonde vilken byggnod Ötgörden ovser eller vor ny

.o byggncd/tillbyggnod ovses ploceros.

Hur hqndloggs onsökon om lov?

Föreningens ordföronde/byggonsvorige gronskor örendet ufifrÖn fidigore gÖllonde

regler och evenfuellt miljöprogrom för omrödet och potecknor sil-i uflÖtonde
(fillsVrkcn eller ovstyrkon med motivering) po onsökcn eller ritningorno och sonder
örendei vidore fill bygglovsekfionen pö iespekfive distrikr po stodsbyggnodskontoret.
Det föru'tsötles ctt vedåööronde gronskore kontrolleror ofl redovisningen po
rillingorno stömmer med förhollondeno po plolsen och ol-l lömnode uppgifter Ör

komplel-fo och rikrigo.

Nör cnsökon inkommer till stcdsbyggnodskontoret registreros den som efl lovÖrende
pö den fostighet, koloniomröde och tomflott det göller, Ärendet for etl dirienummer
och fördetoJttt en hondlöggore po distrikl-et, Efi'er grovgronskning sÖndes etl-

meddelondeblod till sokonden med uppgift om vem som ör örendets hondlÖggore
och med evenfuell begcrcn om komplel-fering ov cnsökningshcndlingcrnc och/eller
onnon informction.
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öwer

Nybyggnad

Växthus

IJnder 4 m

AVGIFTER

ByggJ.ov

f rån giranne

L993-LO-O-1

7OA Kronor

L2oo Kronor

15OO Kronor

ri]-]-stånd

r.o #

10#

z
mSwartbygge avgif,t 5OO kronor per

Nybyggnad sörnn

EnJ-igt uppdraE

Kar1 Ek1und
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