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Förslag till dagordnurg infor årsmötet den2713-99 ki i5-00

LOKAL F'IRE}I I-ÅCSNÄNSVÄGEN 13 KARRTORP

1 Motets öppnade samt ftrg" om kallelse har skett enligf stadgama

2 Kondolera med en t-vst minut.

3 Faststriltande av röstltingd och dagordning'

4 Val av ordförande att leda mötet.
7 5 Val av mötessekreterare.

6 Val av 2 Protokolljusterare'
7 Styrelsensförvaltringsberäftelse-

T E Faststatlande av balansreliningen.
I Revisorernas beråttelse.

10 Fråga om snsvarsfrihet för styrelsen.

11 Beslut i sntedning av fOraningens ekonomi och bals'rsräkning'

L2, Behandling av motioner och forslag:

13 Fastsfdllande av ersåthring tiil sfyrelseledamöter och revisorer-

L1 VaI av a) Ordforande 2 är

b) 3suPPleanter 1år
c) Parkeringsansvarig

i5 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter 1 ar

t 
i 6 VaI av kuiturkommittå 1 år

17 Val av valberedning 1 fu

18 Övriga årenden: vårstädmngen förslagsvis lordrysr och söndagan

den I och 9 mqi med borjan kl t0'00'
19 Kulturkommittenberåttar.

20 Avslutring



LISTUDDEI{ s KoLoMrnancÅnnsFoREI{ING
VERKS AMHET S BERATTEL S E

sTyRELSE ocg övruce FINKTIonÄnnn

Ordforande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Suppleanter

Revisorer

Suppieanter

KULTUR O. STUD.I(OMMIT-TE

Berfh Bengtsson
Karl Ekh:nd
Monika Sandberg
Maud Below
Ove Gustavssom
Gert Larsson
Dorrit Söderholm
Anders Fridh
Maj Lis Gellers'tedt

Lars Lindberg
A C Bennerstam

Lena Axtelius
Ruth Lithander
Ivlona Blomberg
Kerstin Wemden
Kari Ekh:nd
Owe Nilsson

Karl Eklund
Dorrit Söderholm
Ruth Lithander
Viveka Gavelin
lv{arianne Jonsson

Jan Olson

Sfuga 303
123
226

92
144
277
190
18I
306
309
165

I4I
61

209
212
123
169

123
190

61

305
263
187

Vårderingsmlin

Byggr.kontrollant o.

elansvarig för Fören.

byggnader
Pakeringsansvarig
Föreningshusvärdinna
Valberedning

SÄMM.{I{TRADEN

Utöver årsmötet den 1l mars och sommarmötet denlTjuli har styrelsen

haft 1 3 protokoliförda sammanträden-
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ARRENDEI\, MEDLEMMAR OCH AVGIFTER

Den till föraningen av Stockholms kommun utarrenderade marken omfattar

totalt 11796I *e. Vart arrende till kommunen är 113104 m2 som vi betalar

för. resten är allmäruring. Medlemsantalet under året har varit 317, vilket

motsvarar antalet lotter.
Arrendeavgrften har rinder året varit 2.25 pr m2 och medlemsavgiften 850.-.

Inträdesavgrftar tril föreningeir har varit 300.- och vid försdljning har en

viirderingsavgill av 700.- uttagrts. Den som åger bil har betalat 2A0.-,

Under året har 10 sfugor bytt ågarc samt överlåtelse av 8 stugor har skett.

De nya medlemmatlla hlilsas viilkomna i vår gemenskap och upp-

manås att ta del av f6reskrifter i våra stadgar och nyttjanderfltts-
kontrakt
Arbetsplikt uttbrs på gemensammaytor och anlaggrungar och dr 4 tim/stuga"

Den som inte kan åeIå vid nagot tillf;ille debiteras 300.-. Samma avgift fOr

dem som tillhOr åre15 festkommittå men ej ståller upp vid årets arrangemang.

KOr\DOLEANSER

lv{ed bekiagande konstaferas aft några medlemmar under aret har avlidit-

Styrelren och övriga medlemmflr frnmbFr härmed sitt deltagande

till de sörjande.

VERKSAMHETER OCH FESTER

Nya vagskyltar har monterats upp. Lekstrillningarna år uppsttillda på plafs.

Reparation och måIning av våra 5 udrus har påbo{ars

Stabningsn av allmänna områden giordes denZ och 3 mqj, 4 arb.pliktsd*gtr

har fördelats under sdsonge'n.

Föreningshr:set har utrryttjats av styrelse, medlemmar. Även utomstående

har hyrtlokale,n för enskilda sammankomster. Hyran har varit 400.- för
medlemmmar och 600'- lör utomstående'
Följande fester och andra aktiviteter har under 1998 arrangerats av 8-orna till-

samrnans med styreise och kulhrkommitten-
Ärsmöte, gökotta möte med nya medlemmar, midsommari-est, sommarmöte,

höstfest samt p ersonalfest.

På årsmötet 1998 utdelades diplom till årets kolonist Bolla Lindqvkt s1275.

il*NIA EÅNT,I.q FORSIAG WLKÅ NI TYCKER SKÅLL UPPVÅK-

TÅS h{ED DIPLOM, W HAR EN FÖRSIÅGSIÅDA WD FÖRENINGS'
gUSET.

^(
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I{trt,TuRr(oMn{rrrf xs ÄKTIyITETER

Priser till arsmötet-loppmarknad-Listuddsdagen med marknad,teckningstiivlan
tippsrunds" håsfridning, kaffeservering samt korvgriilning. AllsångskväIl i ett

vdlbesökt foremngshus dar Mona-Car-v, Magnus, IngMerie samt vår vån Gösta
från Eken ledde och rmdeftöll oss. Vi drack katre och hembakad tårta
S risongen avslutades med krdfmkiva

IDROTTSSEKTIONEI{ INFORIUERÄR

Ordförande Charlie Budrheim stuga 105

Sekreterare Anders Persson 272
Kassör Olof Frisk 290
Ledamot Marianne Jo nsson 263

Jonas Widingsson 238
Under året har tåvlingar håtlits i friidrotg varpa, badminton boule och
bordtennis.
AIla som bor på området år medlemmar i idrottsf0reningen och är
vÄrKoprnÄ, ÄTT DELTAGÄ.
Angåande övrig verksarnhet hänvisas tili LIF:s årsmöte. Tid och plafs

affischeras på anslagstavlorna

rÖnenmqcpl{ s EKoNoniIrsKA s rÄLLF{Iit{ c

1998 års ekonomiska strillning och budgetforslag for 1999 visas på
sidoma: 6,7,8.

Detta är styrelsens bcråttelse för verksanrhetsåret i998 och dåirmed

ståller vi våra platser till årsmotets forfogande.

/,///*o/or,- '-k/"{"4
" Berlh Benglss6n Karl Eklund

/u*2. Q^'Ut-t, dla*l Zr/f" Monika Sandberg l/ Maud Below



S
ALLMÄIVI{A REGLER

a) Arrendc samt medlemsavgifter iir uppdelade på 2 betalningsperioder

och skatl betalas i februari och augusti månad. I annat fall påfores

en sfraffavgift.
b) Hembudsskyldighet griller vid stugforsaljning. Detta innebar aft styrelsen

kontakfas for vrirdcring och forsdljning av stuga. Erbjudande till köpare

går via intresselista^
c) urrrvnnrnqc Av sTUGoR Än r'ÖnurJDEN av STHLMS

FASTIGIIETSKONTOR-
d) AII-om och tillbyggnad av sfuga skall sökas hos styrelsen,

Sthlms Fastighetsnämnd har utarbetat regler lör nybyggnad av
stugor. Enligt dessa regbrtör nybyggd stuga omfafrar en stontuga
på 26 n&, en pergola på I *2, ach dessutom antingen efi fönåd,
Icksnga 

"Uo 
rA*** på 5 m2. TILI*SÅMIUANS TOTÅLT 39 IU{Z.

Betråffande eventuellt behov ev egen toalett måste tillstand sökas hos

MiIjö och hätrsovårdslöronltningen
e) ALL ELDNTNc INoM KoLoMoMRÅDET ÄR rÖnsJUDEN.

Eldntng ombesörjs av föreningen med tillstånd från Brand- och

häIsovårdsmyndighet
Brännbart trf,dgårdsavfall lflggs på hög mellan festpl,ats och
Flatenvf,gen. OBS! EJ RMINGSVIRKE!
Ktillsorteringsktirt ftms uppstrillda gemmsamt intill koloni-
kioske,n.
Containrar kommer aft placeras ut vår- och hösf.

0 Tiilåten hojd på hackar inom området å1r l. l0 m och heckarna
fåt *j bredas uf över vrigarna- Tråistaket iir tilIåten med

en hojd l. l0 m,
g) Det giiller för medlernmama att håIIa rent och snyggt på och omkring

sina tomter.
h) Varannandagsbevatftring morgon och kvrill: fÄnrff STUGNUMMER

YATTNAS PÅ JÄ]t T DATUM OCH \rTCE VERSA. VATTNA I
SOLGASS ÄN SLöSERI.

i) tarkering avlilar skall göras på anvisade qI$91I4+IPRING
Än n.r IILLÅTEN pÅ vÄcanxa ANNAT ÄN FOR av ocH
PÅLASTNING.

j) Post kan siindas under sommaren tiil: Kolonikiosken
Orhemsvägett
128 65 Sköndal

k) Lisfuddenskolonitrzidgardsförening
Box 6086
121 06 Joharmeshov PG 1 5 621I-5



Listuddcns Koloniträdgårdsftir. ftgl

Räkenskapsårets början: 98-0 1 -0 I

Hela företaget
Period: 98-01-01 - 98-12-31

6
Balansrapport

Preliminär

Sicla: I

Ut.skrivct: 99-02-22

Senastc vernr: A219

Period Utg balanslng balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1

1010

1 020

I 040
13 30

Kassa

Postgiro
Bank
försäkr.premie -99

140,00
15 297,80

2216t9,74
0,00

-981 ,00
46 191.19
-45 853,23

5197,00

-841 ,00
61 488,99

175 766,51

5 197,00

S:a Omsättningstillgångar I 237 057,54 4 553.96 241611,50

S:A TILLGANGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Kortfristiga skulder

237 057.54 4 553,96 z4r 61L50

^

2330
2331
2340
2390

0,00
0,00
0,00
0,00

Upplupna soc avgifter
Upplupen skatt
Upplupna utgiftsräntor
Övr interimsskulder

-9 234,00
-7 604,00

-40,00
-45 683.00

-9 234,00
-7 604,00 -\

-40.00
-45 683,00

S:a Kortfristiga skulder 0,00 -62 56r,00 -62 56r.00

S:a Skulder

Eget kapital
2901
)an?

2903
2909

Reservfond
Eget kapital
Miljöfond
Arets resultat

0,00

-r9 526,80
-rr7 530,74
-100 000,00

0.00

-62 561.,00

0,00
0,00
0,00

58 007.04

-62 561,00

-19 526,80
-1t7 530,74
-100 000,00

58 007,04

S:a Eget kapital -237 057.54 58 007,04 -179 050,50

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -237 057,54 -4 553,96 -24t 611,50 a

BERAKNAT RESULTAT -0,00

egentl.resultat underskotL 2547t2-
års käfIsk.och arb.giv.avg
till 32 536:- och torde stå som vinst
bal -98.

0,00 0,00

a

1998 års
då L99l
uppg ick
vid itg



,studdcns Koloniträdgårdsfirr' f tg I

RäkenskaPsårets början: 98-0 1 -0 1

Hela iöretaget

Perioci: 98-01-01 - 98-lZ-31

1
ResultatrapPort

Preliminär

Sida: 1

Utskrivct: 99-02-22

Senaste vernr: A2l9

Perioden Ackumulerat Ack.budget Ack/ackbudg

Intäkter
Klass 30

301 0

301 1

30rz
301 3

301 5

301 6

Arrende
Medlemsavgift
Bilavg
Intressel ista

Inträdesavg i ft
Arbetsplikt

259 318,00
263 500.00

33 800,00
5 050,00

z 700,00

34 650,00

259 318,00

263 500,00
33 800,00

5 050,00

2 700,00
34 650.00

2s5 500.00
264 000.00

32 000,00
2 000,00
4 000,00

25 000,00

I0l,5 7o

99,8 Vo

105,6 7o

252,5 Vo

67,5 Va

138.6 Vo

S:a Klass 30

2 Klass 32

3230 Lottförs,tombola m.m fester

599 018,00

51 058,00

599 018,00

s1 058.00

582 500,00

5 000,00

102,8 vo

I 021.2 Vo

S:a Klass 32

Z Röretsens sidointäkter

51 058,00

20 000,00

51 058,00

20 000,00

5 000,00

l0 000,00

| 021.2 7o

200.0 7o

Övriga sidointäkter

S:a Rörelsens sidointäkter

Fakturerade kostnader

20 000,00

s0.00

20 000,00

50,00

10 000,00

0,00

200,0 Vo

Förseningsavg

50.00 50,00 0.00
S:a Fakturerade kostnader

S:a Intäkter

Direkta kostnader
4010
401 1

4012

t 4013
4014
4210

Medl.avg. BrännkYrka
Arrende Stadsdelsförvaltningen
Medl.avg. Kotoniträdgårdsförb'
Medl.avg.FSSK
Medl.avg. FYrväktarna
Idrott

670 126,00

-300,00
-253 352,00
-47 550,A0

-7 9?5,00
-225,00

-4 000,00

670 t26,00

-300,00

-253 352,00
-47 550,00

-7 92.5,00

-?25,00

-4 000,00

597 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

112.2 Vo

-3r3 352,00 -313 352,00 0,00
S:a Direkta kostnader

Bruttovinst

Personalkostnader
5Zt0
5212
5610

5810
5890

Arvoden
Styrelse Arvoden
Arbetsgivaravgifter
Utbildning
Övr personalkostnader

356 77 4,00

-20 650,00
-13 354,00
-26 866,00

-1 050,00
-r4 904.00

356 774,00

-20 650,00
-13 354,00
-26 866,00

-1 050,00
-14 904,00

597 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

59,7 Vo

S:a Personalkostnader

Övriga kostnader

6010
6070
6210
6280
6510
70r0
7i l0
r- JL2

Lokalhyra
Renhållning
El för drift
Vatten
Kontorsmaterial och aclrn

Frakt och transPort
Förctags iörsäkri ngar

ÅrsrnöLe

-76 824,00

-100,00

-5 127,00

-21 064,00
-43 64 r ,00
-22 603,00

-1 035,00
-5 052.00
-2 373.00

-76 824,00

- 100,00
-5 rz7,00

-21 064,00
-43 611 ,00
-22 603,00

-1 035,00
-5 052,00
-2 37i.00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00



Listuddcns Kolon iträdgårds lör. ltg I

Räkenskapsårets början: 98-0 1 -0 I

Hela föreraget

Period: 98-01-01 - 98-12'31

3
Resultatrapport

Preliminär

Sida:

Utskrivct:

Scnastc vcrnr:

Perioden Ackumuleral Ack.budget Ackiackbudg

--
2

99-02-22

A219

7 41.3

7 413

7 445

7690
77 15

7725

7735
77 4l
7742
7755

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Förtär möten
Gräsmattor
Vägar

Kransar buketter
Möten
Fester

Föreningshus
Duschhus
Slamsugning
Containers

Uthus

-1 876,00
-37 02r,00
-2r 264,00
-1 330,00
-8 600,00

-50 726,50
-1 310,50
-1 894,00

-43 200,00
-33 403,00
-37 018,00

-1876,00
-37 02r,00
-2r 264,00

-1 330,00
-8 600,00

-50 726,50
-1 310,50
-1 894,00

-43 200,00
-33 403,00
-37 018,00

S:a Övriga kostnader -338 638,00 -338 638,00 0,00 \

Resultat före avskrivningar -58 688,00 -58 688,00 597 500,00 -9,8 Vo

\
Resultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter
8020
8090

-58 688,00

6 443,01

5 934,00
6 443,01

5 934,00

-58 688,00 597 500,00

10 000,00
0,00

-9,8 7o

64,4 VoRänteintäkter
Övr finansiella intäkter

S:a Finansiella intäkter

Finansiella kostnader
8lZ0 Räntekostnader

12 377,01

-6,05

t z 377 ,01

-6,05

10 000,00

0,00

123.8 7o

S:a Finansiella kostnader -6,05 -6.05 0,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -46 317,04 -46 317.04 607 500,00 -7,6 Vo

-46 3t7.04 -46 317,04 607 500,00 -7,6 7o
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Resultat före skatt

Skatt
8910 Årets skattekostnad

-46 3t7,04

-11 690,00

-46 317,04

-11 690,00

607 500,00

0,00

-7,6 Vo

1

S:a Skatt -11 690,00 -11 690,00 0,00

Nettoresultat

8999 Redovisat resultat

-58 007,04

58 007,04

Kommentarer till resulca! -balansrapporc

-58 007,04

58 007,04

607 500,00

0,00

-9.6 9o

3230 mo c 7715 fes Eer =+ 331 ,50.
3590 s lu sbe taln . 220
3640 FeL bokförd ändr. -99 cill 3016 incäkc.
5610 avser även posc som skulLe varic uppbok -97 (arbgiv avg)
58 l0 värderingskurs .

5890 avser p.ia som räcteligen skulle variu uppbok. -97
(käIIskacc)

6510 bl.a daEor cill sekreEeraren samc bokför.Progr'kassör
7443 "lekscälIning" ingår (36125).
8090 åcerbeE. prel skacc -97.
B9l0 prel a-skåcc -93 semc slug,skact från -97 års rax.
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Listuddens Koloniträdgårdsförening

Budgetförslag för 1999

Kostnader

Arrendeavgift
Medlemsavg
Administration
Möten
EI

Gåvor
Skatt o Soc.avg
Renhållning
Valten
Uthus
Gräsmattor
Vägar
ldrott
Transportkostn
Försäkring fastigh
Arvoden
Utbildn,

259300
56000
1 0000
1 5000
21 000

2000
25000
70000
50000
70000
20000
24000
4000
2000
51 00

'15000

1 0000

658400

lntäkter

Arrendeavgift
Medlemsavg
Arbetsplikt
Bil/p-avgift
lnträd.avgift
lntresselista
Fester
Räntor
Underskott

260000
264000

35000
34000

4000
5000
5000
7000

44400

658400
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REVISIONSBER4TTELSE

Efter verkställd granskning av foreningens räkenskaper och lorvaltning lor verksamhetsåret
1 998-01-01 

-1998-12-3 
I avger vi fttljande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av föreningens rZikenskaper, ekonomisk
berättelse med intiikter och kostnader, protokoll och andra handlingar som liimnar information
om ftjreningens ekonomi och ftrvaltning. Riikenskaperna har granskats och revisionen har
inte givit anledning till anmåirkning beträffande till oss överliimnade redovisningshandlingar,
foreningens bokftring eller dess ftirvaltning.

Vi tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsaret 1998-01-01-
1998-t2-31.

Stockholm den26 februari 1999

<_->

(/il,t;{';//
Anders Fridh

,//rq'- "h
ua/-us cel
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il
rcunruoe nrGnRoeB ÄR tovpltt<t'tGn:
o nybyggnod
o fill- och pöbyggnod
o invöndig ombyggnod som berÖr den bÖronde stommen
o to ionsprök eller inredo byggnod eller del dörov för onnot öndomÖl (t ex öndrc

förröd fill sovrum)
o by'ro fosodmoteriol, ylferl'oksbeklödnod eller vÖsentligt öndro husets utseende
o instollero eldstod (t ex broskomin, öppenspis)
o uppfÖro mur (hogre Ön 0,5 m eller plonk (hÖgre Ön I m)
o vösenflig utfyllnod eller schcktning (mer ön 0,5 m nivÖondring) inom omrÖde med

detoljplcn (morklov)
o Rivning cv byggnod inom omröde med detoljplon (rivningslov) 95 L t SIU äJrp

EXEMPEL PA EJ LOVPLIKTIGA ÄTGARDER
Ommölning (öven byte ov kulör po ylterioksmoteriol)
Renoveringsötgörder (öven öteruppföronde/isiondsötlonde ov skodod byggncd)
lnvöndigo öndringor som ej berör den bÖronde stommen
Ej Övert"ÖcK olton/uteplots hÖgst 0,5 m Över befinflig morknivÖ
Mindre öndringor ov husets ytlre utseende (f ex fönsteöyte, fÖnsterluckor)
Stokei (öven plonkliknonde) upp fill I m hÖjd Över mcrk
Hcckplontering och liknonde, öven pÖ spolje.
Votlen- och ovloppsinstollotioner (för enskild ovloppsonlÖggning erfordros dock
miljöforvo llningens iiIlstö nd)

Hur söker mqn lov?

I god fid inncn lovpliktig ötgörd ovses pÖbörjos inlomncs cnsÖkon om lov pÖ

stäCsOyg gno dskonto reis b lö nketl fi ll kolo n itro d g Ö rdsfö ren in g e ns ordfo ro nd e el I e r

OyggoniJorige. Till cnsökon skoll bifogos 3 omgöngor svortvito ritningskopior . (Om

onsöt<on ocl-r ritningor inlomnos direkl till stodsbyggnodskontorei remitleros
hondlingorno fill föieningen fÖr yttronde/godkÖnnonde i sombond med
bygglovprövningen). Pö onsökon skoll bl o anges fosfighetsbeteckning,
fotöÄiomrödels io.nn, kolonilotiens nummer obh odres, sökondens nomn, odress och
telefonnummer somt vilken oigörd som onsökon ovser. Ritningorno skoll voro
skolenligo (l:l0O) och fockmöisigt utfördo och skoll innehÖllo situotionsplon (skolo

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

byggnod/tillbyggnod ovses ploceros.

Hur hondloggs onsökon om lov?

Foreningens ordforonde/byggonsvorige gronskor örendet ufifrÖn fidigore gÖllonde

regler olh euenfuellt miljöprogrom för omrödet och pÖtecknor sitl uflÖtonde
(tillstyrkon eller ovstyrkan meCmofivering) pÖ onsökon eller ritningorno och, sÖnder

örendet vidore till bygglovsektionen pö iespet<tive distriH pÖ stodsbyggnodskonforet'
Det förulsöl-les otf veääööronde gronskore konlrolleror otl redovisningen p9

ritningorno stömmer med förhollondeno po plotsen och otl lÖmnode uppgifler Ör

komplel-fo och rikl-igo.

Nör onsökon inkommer fill stodsbyggncdskontorei registreros den som etl lovÖrende

pö den fostighei, koloniomröde oCn tomttotl det gölier. Arendet for etl dirienummer

och fördelos iill en hcndlöggore pc distriktet. Efi'ei grovgronskning sÖndes ett

medCelondeblod till sökond-en med uppgift om vem som ör örendels hondlcggore
och med evenfuell begöron om kompletlering ov onsökningshondiingcrno och/eller
onnon informcfion.
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AVGTFTER

Upp t.iJ.I 10 # 7Oo Kronor

öwer Lo # L2oo Kronor

Nybyggnad 15OO Kronor

Växttrus BygrgJ.ov

Under 4 m från granne Ti11stånd

Svartbygge avgif,t 5OO kronor ;rer ,ri

Nybyggnad sören

EnJ.igt uppdrag

Kar]. Ek].und
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h(iSEN PÅ [,OTT-ERfuA .vkrivei av Egenclctntsat,cl. cheJ-

Kina Jonsson på 90-talet.

Det är rart med små stugor inbriddade i syrenbuskar, bland
rid.darspofrttt, pröstkragar och morötter. Och visst är det
rart med kolonister, vackert väder, koff" och svärmoF.

Detfinns många anled.ningar attforsökafinn{r nyil. vockra
platser Jör kaloniområden, men också att bevara och

Jörsvara de befi,ntliga- För kolonisterna ger det möilighet
till en sommttrstuga t offi rin liten, ofta nrira och på

formånliga villkor, För andra medborgate sofi, strövar i
parker och marker är det ändå en glädie att överraskas av

de överdådiga vegetationsexplosionerna bakom koloni-
staketen"
Kolonirörelsen lever så att säga lite på andras bekostnad
och goda vilja^ Och hur långt den goda vilian ströcker sig

ges bla^ uttryck i de dgtaljplaner som reglerar bysgrättig-
heten på owrådena.
Byggrcarlsnrimnden har ansvar Jör att bebyggelse på Jroloni-
områden sker i ö.r.,erensstämmelse med planen liksom i all
annan bebyggelse i kommanetL stadsbyggnadskontoret ska

alltså när de apptäcker b,vggnader eller till-, på-' och ut-
b.Vggnatler som inte har bv{plov kräva att dessa rivs eller
återställs med hot om att om inte så sker inom en viss tid
kommer husrigaren att.få betala vite
Stadsblggnadskontoret har.iust bö4iat en diskassion med

i esendomsavdelni om hur vi k, as åt
att komma till rtitta med en del olovligt bygganda
Det ör ntimligen så an i uPplåtelsekontrakten med koloni-

/öreningarna har det skrivits in att kommunen ska god-
känna vad de enskilda kolonisterna får b*gga" blggs det ut-
över det är det kontraktsbrott och det kan vara en anledning
till att kommunen söger upp kontraktet medliireningen
Därfor hoppas vi dels att det olovliga bvggarulet inte har så

och ll.e vi vilia entngfiT

slvrelset såg över vilket olovligt byggande som ev, linns och

ser rtil afi det kommer bort
Låt oss hjälpas åt an slå vakt om odlandets glädje
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trldning av
trädgårdsavfall

Miljö- och hälsoproblem till följd av eldning har under senare år
blivit allt mer uppmärksammade. Vid förbränning av organiskt
material bildas bl a sot, tjära, bensen och polyaromatiska
kolväten. Dessa ämnen smutsar ned, luktar illa och ökar risken
för bl a astma och lungcancer. Många bostäder har fläktstyrd
ventilation vilket gör att eldningsröken även påverkar inom-
husluften.

Ambitionen är att alla ska kunna yisfas såväl ute som inne
utan att må däligt av sina grannars eldning.

HEMMA?

Det är viktigt att mängden skadliga ämnen i omgivningsluften blir så
liten som möjligt. Målat och tryckimpregnerat virke ger t ex mycket
kraftigt giftinnehåll i rökgaserna. På kommunala förbränningsanlägg-
ningar är förbränning noggrant reglerad och rökgaserna år filtrerade.
Det är inte möjligt hemma och därför är det inte tillåtet att elda avfall
där.

Eldningsförbudet gäller även för det träögårdsavfall som är möjligt att
kompostera. Löv och liknande ger upphov till illaluktande rök som kan
ge närboende obehag iform av överkänslighetsreaktioner, luftvägs-
infektioner m g.

Miljöförvaltningen rekommenderar att även grövre trädgårdsavfall
forslas bort till en awallsstation. Grova torra grenar och liknande får
dock eldas i Stockholm under perioden 15 september till 1s maj under
förutsättning att inte olägenheter och brandrisk uppkommer. Eftersom
eldningsförbud kan utlysas pga torr väderlek även under denna period
bör man lyssna på den aktuella brandriskprognosen hos Brand- och
Räddningstjänstens automatiska telefonsvarare, 463 g0 60

OBS! Fr o m 1999 kommer nya regler att gälla angående tiden för
eldning. Kontakta Miljöförvaltningen elter Skafab för information.
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KOMPOSTERA TRÄDGARDSAVFALLET iStäIIEt fÖT Att EIdA!

I Stockholm behovs'int" något tillstånd för att kompostera kÖks- och

trädgårdsavfarr. viJ koÅport"ring slipper man den irriterande röken

och behöver inte oio" tib för brähder.'Den näringsrika kompostjorden

kan man återanvänJå i rin trädgård. Vi behåller näringen i ett naturligt

kretslopp och slipper tillfÖra konstgödsel' Man spar pengar och tänker

på miljån samtidigt som man gör något intressant och roligt.

Visste du forresien att ,opÄa*tningsavgiften kan bli reducerad om

du komposterar ditt köksavfall och bara behöver sophämtning varannan

vecka. Kontakta Skafab, lel772 93 00'

KöR BORT AVFALLET. I Stockholm finns avfallsstationer fÖr grov-

avfall i Lövsta och Östberga. Därfinns bl a behållare fÖr återvinning

av trädgårdsavfall. Ring Siafabs telefonsv ararefÖr Öppettider och färd-

beskrivnin g, lel 772 93 50.

MED AVFALLET?

GRANNARNA?

Har du problem med att grannarna eldar trädgårdsavfall i området där

du bor? Ett sätt 
"tifJnn"Ttisning 

på problemet är att samarbeta med

,in"g|."nnar.VarfÖrintegemensamtköpaellerhyraenkompostkvarn
som kan finfördela gt.nti och kvistar till fint strömaterial till era

komposter?
samordna gärna transporter av det grövre trädgårdsavfallet till en

avfallsstation. Cåilnte det kan n!ju koåma överens om vilka dagar det

torra, grova tradgåiJsavfallet ska få'eldas i området, för att minimera

besvären. a.n xiÅ ihårg att fuktigt materialsåsom gräs, Iöv och

kvistar inte får eldas.

Vill du veta'mer?
Yttertigare frågor om eldning av trädgårdsavfall eller kompostering

besVaras av Miljöförvaltning-ens hälsåskyddsavdelning 0B€16 97 60'

Roscnltrndsgatan 6(). Box -1ttO24. 100 6'l Stockhotrn

Tcl084l6 96 00, Fax 08{rl6 96 40
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