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LISTUDDENS KOLONITRÄDGÄNNSTÖNTNING ideell ftirening

årsmöt.e 030330 kl 15till dagordninq vid Listuddens
Fyren Lågskärsvägen 13 KärrtorP

Mötets öppnande
Kondolera med en tyst minut
Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Faststä11ande av dagordning och röstlängd
Val av ordförande för mötet
Val av protokollförare
Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera
daqens protokoll
Styrelsens årsberättelse samt fastställande av
balans och resultaträkning.
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Budget förs lag
Fastställande av arvoden för år 2OO3

Vat av ordförande 2 är
Val av vice ordförande fyllnadsval 1 år
Vaf av ledamöter 2 år
Val av suppleanter 1 år
Val av kulturkommitt6'
Val av revisorer och revisorsuppleanter 1år
Val av valberedning 1 år
Nya stadgar att antagas av årsmötet
Motioner och styrelsens förs1ag
övriga frågor
Ärets festfixare/Områdesansvariga presentation/
Arbet spl i kten/Mi 11 ödiplomering /Värderingsavqi ften
Ärets kolonister
Avtackning avqående Ledamöter
Avslutning med lotteri (kulturkommlttön)

vJiT.TomIa TTI,L INLEDNINGEN A\/ EN NY SASONG

Styrelsen

4r.
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Listuddens Koloniträdgårdsförening 2OO2 -2003
st yrel s ens s ammansät tning-ans varsområden- kul t urkommit t ö -
idrotts förening

Bostad Stugan

ordförande Söderholm Dorrit 53188832 0i0.4584758
Vice ordf . Gunginer Sam 6463236 934822
Kassör Sandberg Monika 1269457 944339
sekreterare svensson Gun 6480723 oi3. ggTi2Tg
Ledamöter Larsson Gert 9i5291 93202i

Suppleanter Hjelm Micael 60A49Bj
Härjerud Inger 6495001
Lexander Kenneth 6419323 0705.46329I

Revisorer Fridh Anders 6045638
Gellersledt M-L 6681123

Revisorsuppl Lindberg Lars 862531
Bennerstam A-C 6049773

Byggnadskontr. Gunqner Sam
värdering Eklund Kart 6048429 070. 5 1 4682r
Elansvarig -'r - -tr- -r' -containrar Larsson Gert 9i5291 g32o2i
Intresselista _tf _ _t, _ _,, _
Stugf örsäl jning -r' - -r' - -rr -Toaletter Kolima Hilkka 934093 g3r66i
Gräsmattor Monthen valfrid 996085 939116
vatten Lars Fredrlksson 073.6490553

Bror Bergström
vattentoal. widigsson Jonas 91077 6 g411gg
Bilparkering olson Jan 992914 01 o .4j 52693
Föreningshus- Larsson ulra 91s291 070. 4j3314o
värdar/uthyrn Ekström Maj lis 6463236 934822
säkerhetsfrågor Magnusson stefan -1201241 0708 .3gj060
Kulturkommitt6n Axtelius Lena l22il63 6045364

Blomberg Mona 6495551 6046662
Wernden Kerstin 919558
Blomkvist Siv 86461t 6045i41

rdrottsförening Buchheim charlie 8L6642 j246203

,t.t",":: Arne 6495223
Asa Ahl_ander

Valberedning Gavelin Viveka 1IO342B
Olson Jan g92gl4
Bengtsson Berth 1j 34310 0j 01. 314 106

f\

t
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Arrende,medlemmar och avgj-f ter

Den ti11 Föreningen av Stockholms Stad utarrenderade marken
omfattar totalt 7I196I kvm.Därav betalar Listudden för 113104
kvm ,resten består av allmänning.Arrendearzgiften har varit
a atr l--
L.LJ I\J- LJUL III.

Medlemsa.rtut.t under året har varrL 3I'/, vilket motsvarar
antalet lotter

Medlemsavqiften har varit 1000 kr/är.
Värderingsavgift av stuga vid försätjning
Inträdesavgiften ti1l Föreningen har varit
Bil- /parkerrngsavgift 200 kr.
Arbetsplikt ej utförd- 500 kr
Nattvandring helger ej utförd I/n 30

700 kr.
300 kr.

/Z 100 kr

Betalning av arrende samt övriga avgifter är uppdelat i två

7 perioder februari och augusti

Under året har
^l-^t!5J<!CLL.

Nya medlemmar
del av stadqar

Kondoleanser
Med beklagande konstateras att
avlidit.
Styrelsen samt övriga medlemmar
i saknaden.

Sasmanträden

12 stugor bytt ägare samL 9 överlåtelser har

häl-sas välkomna i vår gemenskap och uppmanas ta
och medlemsavtal.

Festkommitt6 är stugor med samma slutsiffra som innevarande år
och ersätter arbetsplikten. Den som inte kan delta i något av
festarrangemanqen debiteras 500 kr.

Styrelsen har under året haft 13 protokol
årsmöte som hölls söndagen den 24 mars på
150 deltagande medlemmar samt styrelsen.
Till mötesordförande valdes Anders Fridh,
Härjerud, justerare och rösträknare Erik
Below.

några medlemmar under året har

frambär härmed sitt deltagande

lförda möten samt
Fyren i Kärrtorp med

sekreterare Inger
Lundgren och Maud

Sommarmöte hö11s söndaqen den 15 juli vid Föreninqshuset med
100 deltagare. Ordförande Dorrit Söderholm och
mötessekreterare fnger Här;erud. Protokollet från detta möte
har varit uppsatt på anslaqstavlan på Föreningshuset hela
säsonqen -



J.

Verksamheter och evenemang

Arbetspliktsdagar har fördelats till 6 tillfällen.

Styrelsen har haft expeditionstid för medlemmarna i
Föreningshuset onsdagar kl. 1B-19 samt 1ördagar kl. 1A-L2.

Kompostkurs hölls vid två tillfällen. En Biokub kompost har
inköpts i demonstrationssyfte och finns vid Förenings
L.,, ^ ^!lLtl5C L .

I augustl hölls en dags handledning a trädbeskärning.

Tillsanrmans med 2orna, årets festkommitte , styrelsen samt
kulturkommitt6n har föfjande fester och aktiviteter hållits.
Gökotta Listuddens dag
Midsommarfest Allsång
Loppmarknad Höstfest
Personalfest Fest för nattvandrarna

Styrelsen har, enligt vad som föreskrivs i stadgarna, gått syn
i området med god respons från medlemmarna, vilket
skönhetsrådet tackar för.

Årets kolonist 2002 var stuga 166 Valfrid Month6n som
tilldelades diplom på årsmötet.

Föreningshuset har varit uthyrt vid ett flertal tillfällen.
Hyran har varit för medlernmar 500 kr och för utomstående 700
kr. Påpekas härmed att uthyrning endast kommer ifråga då
kontaktperson finns inom kolonin

Detta är styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2002 och
därmed ställer vi våra platser till förfogande.
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A11månna regler

Ätervinning
Containrar finns vid
ej läggas färqburkar,
ÖverLrädeLse innebär
alla medlemmar.

2 tillfällen under säsongen
vitvaror eller elektronik.
extra behandlings kostnader

.I

vil

dessa får

ket drabbar

om attFrån och med år 2003 bli
cippa trädgårdsavfall.
Kvistar och qrova grenar
byggmaterial, möb1er.

r det restriktioner ifråga

läggs på brännhögen - ej

Behållare för käffsortering finns vid Kolonikiosken och ägs av
Stockholm Stad.

Totalt eldningsförbud gäIler på lotterna enligt
Mifj öförvaltningen.
Ris och grenar hämtas genom Stadsdelsförvaltningens försorg
för flisning.

Häckar tillåts ha en höjd på 1.10 m och får ej bredas ut över
vägien. Staket sanima hö j d.

Försäljning av stuga. Styrelsen kontaktas för värdering.
Erbjudande går tilt personer på intresselistan. Detta
förfarande ka11as hembudsskyldighet och gör att priserna
håller sig på en nivå som ger flera möj lighet att få ta del av
kolonilivet.
Styrel-sen har tillsvidare stoppat alla nyanmälningar tilt
intre s selistan
Uthyrning av stugor är ej tiJ'J-åten enJ-igt Stockholm Stad.

Bevattning är s.k. varannandagsbevattning. Jämna stugnummer
vattnar på jämna datum och vice versa. Att vattna i solgass är
enbart slöserj- och kommer ej växterna tillgodo. Endast
avgiften för vattnet växer.
fdrottsföreningen är aktlv och man blir automatiskt medlem.

Parkering av bilar skall göras på anvisade platser.
Gästparkeringar finns vid varj e infart och på stora
parkeringen efter fotbollsplanen.

POST kan under sommaren adresseras till
Kol-onikios ken
Orhemsvägen
L2865 Sköndal

fnom området finns 5 st. lådor för beställ-da dagstidningar
under sornmaren.



Utförda. arbeten 2002.

Målat uthus 3 invändigt.
Inköpt nya gungor samt byggt ut lekparken vld
Saltat vägarna samt hyvlat vid två ti11fä1len.
Forslat bort Ce gamla sopsäckshål-1arna.
Ätgardat Eolvet i köket till Föreningshuset
Grusat vägen till platsen för brännhögen.
Sandfyllda slanggupp utlagda.
Ny varmvattenberedare tilL duschen i uthus nr
I uthus nr 5 har ett utrymme iordningsställts

I otl- L66

4.
att användas vid

arbeten i anslutning till arbetsplikten.
Nyckel till-handahålls av ansvarig person i styrelsen.

P]-anerade arbeten

Kärret rensas ur och i ordningställas för ny komposterinq -

Reparation av skjutbanan samt övriga komplementbyggnader på
festplatsen.
Ätgaraa ytterdörrarna till ett antal uthus.
Mattläggning i några av uthusen.
Färdigställa köket i Föreningshuset.
Parksoffor tillverkas för att stä11as ut på grönområden.

UtbiJ-dning 20O3.
Kompost kurs . Trädbes kärning .

ArbetspJ-iktsdagar 2003
4 och 5 maj, B juni, 6 juli, 10 åu9., 7 sept 4 trm/
stuga och år. Avgift 500 kr debiteras den som inte kan
fullgöra sina timmar med arbeten på våra giemensamma
anläggningar och ytor.

I

,



Ansökan om bygglov görs på särskild blanket." I)ån stadsb, ignads-
kontoret, Ansökan liimnas tillsammans med 3 omgångar ritningar till
föreningen för godkiinnande. Föreningen vidarebelordrar ansökan till
oss. Lämnas ansökan direkt till stadsbyggnadskontoret skickar vi den till
loreningen för godkännande eller y'ttrande.

Orn du vill bygga närmare än 4 m från lottgräns mot granne, måste du ha

dennes skrift li ga godkiinnande.

Ritningama ska vara fackmässigt utflorda, skalenliga ( 1 : I 00) och
måttsatta (ej rutat papper). De ska också innehålla situationsplan (skala

I :400) över tomtlotten som redovisar vilken byggnad/tillbyggnad som

ansökan avser.

Bygganmälan görs på samma blankett som bygglovsansökan.
Byggherre (= lottinnehavare) och datum för byggstart anges (senast 3

veckor innan bygget avses starta). Byggsamråd och kontrollplan behövs

inte när du bygger eller ändrar inom din kolonilott. Byggherren/lottinne-
havaren ansvarar för att tillräcklig kontroll utförs.

Avgift for bygglov och bygganmälan tas ut enligt en taxa som fastställs av

kommurfullmiiktige.

Distrikt Innerstaden, tfn 508 26 5l

Kolon.'it'rädgår Usornråden med stugor
Information om bygglov och bygganmälan till dig som vill bygga
nytt eller ändra inom din kolonilott

Innerstadens koloniträdgårdsområden
Bamiingen, Erikdsdalslunden, Karlbergs-Bro, Södra Ärstal unden.

Tanto Mindre, Tanto Norra, Tanto Södra och Zinken

-r -tt /
' .:!/ -r;{t-

Stadsbyggnads
kontoret

Postadress: Box 83 14, I 04 20 Stockholnr
Besöksadress : Fleminggatan 4

Teleflon: 508 26 000 r,x
F+ärnt1"as. inf:nnationsblad-tff;€r897"444

Februari 1997

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om bygglov och bygg-
anmälan som rör kolonitradgårdar!

.'l,i.- Stadsbygsnads
',t!,t kontoråt

(p



_o
I områdena f rnns beståimda regler för vad som far byggas på varje lott
och lor hur stora byggnadema får vala. Kontakta din fiirening så ffir du veta
vad som gäller i ditt ornråde.

observera att ftircningens tillstånd alltid krävs ftr alla åtgärtler.
vissa åtgärder kräver också att du har bygglov och gör bygganmälan hos
stadsbyggnadsnämnden innan arbetet startar. stadsbyggnadskontoret
handlägger detta.

Excmpel på vad du får göra utan bygglovibl,gganrnälan
- upplora pergola utan talr
- anordna uteplats liögst 0,5 m ovan mark
- l?irga om Iäsad eller tak
- sätta upp solfängare sorn är max ? ml
- bygga staket/plank sorn är lägre än I .l nt iir.er mark.

Bygglov/bygganmälan behövs t ex fijr att
- bygganystugaellerfiinåd
- bygga till din stuga (t ex med veranda)
- installeraeldstad
- bygga stake t/plank högre än l,l nr över rnark
- bygga rnur högre än 0.5 m (gäller även stödrnur)
- byta typ av fasadbeklädnad
- byta täkuickningsmaterial från t ex takpannor i tegel till liknande av

plånnateriaJ

- ta upp ny ellcr sätta igen dön e ller lonster i fasacl
- 2indra marknivån merär 0,5 m gcnonr schaktning eller lyllning (marklov)
- riva en byggnad. Bygglovsliitr åtgärcrer t cx pe rgola utan tak, kräver inte

riraringslov.

)l))t

Oppen veronda



och onvisningor fÖr' ny- oih !]lgyggnod

lnom omröcie Ör fÖijonoe storlekor pö bebyggelsen tillÖtno i enlighet med

göllonde ovtol med Stockholms Stod:

Stugo

Förröd

26 m2

5m2

Verondo, toHÖcH utePlott B m2

Obc€rverq ott byggnodens yto bofÖknos oll-

lid med mÖtt togno,På utsidon I

.TillstÖnd frÖn fÖreningen krÖvs fÖr nybyggnod' tillbyggnod somt ornmÖlning ( i on-

non kulÖr Ön den befintligo )' Aven fÖr uppfÖronde ov stokel och vindskydd be-

hövs el-t sÖdont tillstÖnd' Desq tillstönd Ör helt kostnodsfrlo. :

Någro enklq råd och legler :

Försök ott vid tillbYggnod bevoro

delorno onvÖndo sommo:

ursprungshusets koroktÖr genom ott i de nyo

.fokvinkel - -

.tokfotsutformning r--- fl

.höjdmÖtt

.fosodrnoleriol -görno sommo poneltyp

,? rtokmcteriol ( helst toktegel eller popp )

För ott bibehÖllo den lrodillonello smöskoligheten lvÖrt kolonlomrÖde finns det

bÖr efterslrÖvc vid ny' och tillbyggnod :

-Å

visq mÖtl mon

I 3Orrrt

Tf,

LUFI --->
i { dugo
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Avgrifter bygglov

Nybyggnatlon bygglov 1.056
Til lbyggnad bygqlov 432

kr + bygganmälan 480 kr
kr + bygganmälan 240 kr
skriftligt lov.

a

-L 536 kr
612 kr

Närmare granne än 4 m fordras
Olovliq byggnation vit e.
Rivni-ng av ovanstående / tnget vite.

Stadsbyggnadskontoret Box 8314 L0420 Stockholm
Besöksadress Flemmingqatan 4 Tel 50B 26 000 vx

Exempel på bra bygglovsritning för koloniområde:
Huvudritning planer, fasader och i vissa fall sektioner på
det

- planerade byggprojektet.
- byggnadens yttermått.
- ändringar och nytillskott ska11 tydligt

redovisas -

Situationsplan- fastighetens gränser,
byggnader,

Iäget för samtliga

- befintliga och planerade.
- byggnadens avstånd titl tomtgräns,

ev. vädersträck och anqränsande vägar

Markera tydligt vad som blir nytt.
Fastighetsbeteckning och område.

fnköp av trädgårdsprodukter/växter
fTån TRÄDGÅRDSHUSET I SKARPNACK
ger 10 % rabatt mot uppvisande
av inplastat kort enligt exempel.

Kortet skall medfö1ja stugan vid
försälj ningl köp .

LISTUDI'EH



t)IL
Listuddens Ko loniträdgårdslor.

Räkenskapsårets början: 02-0 1 -0 I

Resultatenhet: Hela öreningen
Period: 02-01-01 - 02-12-31

Balansrapport
Preliminåir

Sida: I

Utskrivet: 03-02-09

Senaste vemr: A368

Period Utg balansIng balans

TILLGÅNGAR
Omsältn in gstillgångar

Fordringar
1450

I 330
1 390

Skattefordringar
Förutbet. Försäkr.
Övr. interimsfordrinsar

9 924,O0

6 574,00
0.00

-753,00
r 769,00

-10 00s.00

9 17 1,00

8 343,00
-10 005.00

v

S:a Fordringar

Kassa och bank
1010 Kassa

1020 Postgiro
1040 Bank

r 6 498,00

433,25

35 840,94
108 561,29

-8 989,00

584,20
72121,88

1166,28

7 509,00

1 0t7.45
107 962,82

109 727.57

S:a Kassa och bank 144 835,48 73 8',72,36 218 707,84

S :a Omsättningstillgångar t61 333,48 64 883,36 226 216,84

S:A TILLCÄNGAR

EGET KAPTTAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2901
2902
2903
2909

Reservfond
Eget kapital
Miljöfond
Årets resultat

t61 333,48

- l9 526,80
-t3t 872,71
-100 000,00
105 773.03

0,00
t05 773,03

0,00
-t65 262,39

-19 526,80
-26 099,68

-100 000.00
-59 489.36

64 883.36 226216.81

S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder
22t0
2250
25 l0
2330
2390

-t45 626,48

-753,00
0,00

-6 780,00
-8 174,00

0,00

-59 489,36

0,00
-753,00
-425,00

2 034,00
-6 250,00

-205 I 15,84

-753,00
-753,00

-7 205,00
-6 140,00
-6 250.00

Skatteskulder
Skuld ör preliminärskatt
Personalskafter
Upplupna soc avgifter
Övr interimsskulder

S:a Kortfristiga skulder -15 707,00 -5 394,00 -21 l0 1,00

S:a Eget kapital, avsäftningar och skulder -l6 r 333.48 -64 883,36 -226 216,84

Beräknat resultat 0,000,000,00
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Listuddens Ko lon iträdgardsför.

Räkenskapsårets början: 02-0 1 -0 I
Resultatenhet: Hela löreningen
Period: 02-0 I -01 - 02-12-31

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet: 03-02-0\

Senaste vemr: A368

Rörelsens intäkter och lagerforändring
Nettoomsättning

3010
301 I

3012
30 13

3014
3015
30 l6
3017
3060
3230

Arrende
Medlemsavgift
Bilavg
lntresselista
Inträde
Arbetsplikt
Förseningsavg
Inkommande bevakningsavg.

Fester lolfltirs tombola

257 461.00

505 744.00
35 000.00
19 900,00
3 300,00

42 050,00
350,00

20 600.00

0,00

53 761,00

257 464,00
505 744,00
35 000.00
l9 900,00
3 300,00

,12 050,00
350,00

20 600,00
0,00

257 261,00
3 l4 000,00
35 000,00
19 650,00
3 000,00

39 750,00
700,00

0,00
50.50

60 027.00

257 26t.00
3 14 000,00
35 000,00
19 650,00
3 000,00

39 750,00
700,00

0.00

5 1,00
53 761.00 60 027,005

S:a Nettomsättning

Förändring av varulager
4910 Represent.& uppvaktning

938 169,00

-233,00

938 169,00

-233,00

729 438,50

-3 328.00

729 439,00

-3 328,00
S:a Förändring av varulager

Övriga rörelseintäkter
3810 Uthyrn loren hus fesVdans lor

-233,00

2 500,00

-n3,0a -3 328,00 -3 328,005

7 300,002 500.00 7 300,00
3990 Övriga intrikter 8 880,00 8 880,00 0,00 0,00
S:a owiga rörelseintiikter 11 380,00 1 1 380,00 7 300,00 7 300.00

S : a rörelseintäk:ter och Nagerforändring

Rörelsens kostnader
Råvaror och lornödenheter mm

4010 Arrende Stadsdelsfiirvaltn

949 316,00 949 316,00 733 410,50 733 411,00

-263 406,00 -263 406,00 -259 173,00 -259 173,00
-71625,00 -71625,00 -68 730,00 -68 730,00

-4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00

401 I
4210 ldrott

Medl. avg. andra loren ingar

4230 utg.fttr säsongens fester -49 705,30 -49 705,30 -58 199,95 -58 199,00
S:a Råvaror och fornödenheter mm -388 736,30 -388 736,30 -390 102,95 -390 102,00

Bruttovinst

Övriga extema kostnader

560 579,70

-34 553, I 5

-5 62t,00
-5 762,10
-6 574,00

-615,00
-8 531,80

-23 923,46
-18 470,25
-4 648.00
-9 518,25

-l I 625.s0
0,00

-42 r83,20
-2t 179,40
-25 186,00
-35 874.1 I
-86 975,00
-85 995,00
-40 026.00

s60 579,70

-34 553,15
-5 621,00
-5 762,t0
-6 574,00

-6 15,00

-8 53 1,80

-23 923,46
-18 470,25

-4 648,00
-9 518,25

-11 625,50
0"00

-42 t83,20
-2t 179,40
-25 186,00
-3s 874,1 I

-86 975,00
-85 995,00
-40 026,00

343 307,55

-15 315,30
-4 900,00
- I 035,00
-6 577,00

0,00
-3 864,8s

- 18 384,00
-t2 93t,50

0.00
-4 622,60

-30 570,00
-2 500,00

-36 213,00
-12 989,0s
-24 073.00
-32 709,39
-76 432,00
-81 936.00
-46 032,00

343 309,00 å

-15 3r7.00
-4 900,00
-l 035.00 .
-6 577.00

0.00
-3 865,00

- r 8 384,00
-t2 932,00

0,00
-4 623,00

-30 570,00
-2 500,00

-36 2r3,00
-12 989,00
-24 073,00
-32 709,00
-76 432,00
-81 936,00
-46 032,00

6510
6520
7010
73t0
74t0
7412
7413
7417
7420
7443
'7445

7700
77 t0
'17 t5
7720
7725
7730
7735
7740

Adm o kontorsmatr
Telefon
Frakt och transport
Fören ingsforsäkring
Avg,PG &Bank
Årsmötet
Styrelsen
Bevakningskostnader
Blommor/Kransar
Griismattor och sköts.av gröny
Vägar
Ingen eldn.detta år
Vatten
Uthus
El energi
Föreningshus
Slamsugning
Sophämtning
Containers

S:a Ovriga externa kostnader -467 26t.22 -467 26t.22 -41l 084.69 -41l 087,00



L istuddens Koloniträdgårdsltir.

Räkenskapsårets början: 02-0 I -0 I
Resultatenhet: Hela foreningen
Period: 02-01-01 - 02-12-31

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

Senaste vemr:

ILLtl
2

03-02-09

A368

Ackumulerat Period fg år Ack.budset
Personalkostnader

s2t0
5212
5260
561 0

563 i
5810

Löner
Sryrelse
Rev.arv
Arbetsgivaravgifter
Löneskatt
Utbildning

- l8 800,00
-8 305.00
-l 100,00
-6 1-10.00

0.00
-2 100,00

- 18 800,00
-8 305,00
-l 400,00
-6 140.00

0,00
-2 100,00

-20 67 s ,00 -20 67 s.00
-8 305.00
-t 400,00
-6 282,00
-l 892,00
-i 900,00

-8 305,00
-l 400,00
-6 282,00
- I 892,00
-l 900,00

S:a Personalkostnader -36 745,00 -36 745,00 -40 454,00 -40 454.00

S:a Rörelsens kostnader inki råvaror -892 742,52 -892 742,52 -841641,64 -841 643,00

Rörelseresultat {tire avskrivningar 56 573,48 56 573,48 -t08 231,14 - r08 232,00

Rörelseresultat eft er avskrivn ingar 56 573,48 56 s73,48 -108 231.14 - r08 232,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostna

Resultat från fi nansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och Iiknande resultatposter

8020 Ränteintiikter

56 5',73.48

2 915.88

56 5"t3,48

2 91s,88

-t08 231,14 -108 232.00

2 458,1 I 2 458.00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultat 2 915,88 2 9 15,88 2 458,1| 2 458,00

S:a Resultat från finansiella investeringar 2 9ri,88 2 915,88 2 458.11 2 458.00

Resultat efter t-inansiella intäkter och kostnader 59 489.36 59 489,36 -r05 773.03 -t05 774,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 59 489,36 59 489,36 -t05 773,03 -105 774.00

Resultat ltire skatt 59 489,36 59 489,36 -105 773,03 -r05 774,00

Beräknat resultat

8999 Redovisat resultat

59 489,36

-59 489.36

59 489,36

-59 489.36

-t05 773,03

t05 773,03

-t05 774.00

105 173,00
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REVISIONSBER]iTTELSE

Efter verkställd granskning av ftireningens räkenskaper och lorvaltning för verksamhetsåret

2002-0 1 -0 I --20A2-n-3 I avger vi följ ande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av föreningens råikenskaper, ekonomisk

berättelse med intiikt.r oitr kostnader, protokoil och andra handlingar som lämnar information

om ftireningens ekonomi och ftirvaltning. Räkenskaperna har granskats och revisionen har

inte givit åedning till anmärkning beträffande till oss överlämnade redovisningshandlingar,

fi)renin gens boklorin g eller dess ftirvaltning.

Vi tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet ftjr verksamhetsåret 2002-01-01-

2002-12-31.

^\.
Skarpnäck den 10 februari 2003
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Maj-Lis Gellerstedt
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Listuddens koloniträdgå rdsförening

{u,

,

Kostnader

Medlemsavgifter för
föreningen
Arrende
ldrott
Adm,tel.
Möten
Gåvor/Kransar
Sophämtn
Containrar
Slam
Uthus,Fören.hus
Gräsmattor
Vatten
Vägar
Försäkring
Soc,avg
Arv,löner
Transport
EI

Utbildning

75000
265000

4000
40000
24000
2000

1 00000
45000

1 00000
40000
15000
50000
1 5000
9000

1 1000
20000

6000
30000
3200

854200

lntäkter

Medlemsavgift
Arrende
lnträdesavgift
lntresselista
Bilavgift
Fören.fester
Räntor

507200
265000

1 0000
25000
35000

8000
4000

854200

'7
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Kulturkonnitt6ns aktivitet'er 2Q02

Hohrbygruppen som startade upp litet trevande sensornmaren 200I
tog fart igen med början efter midsommar Välbesökta
måndagskvällar med allehanda göromål som stickninq, målning,
keramik. Pinqlshuset blev under sornjnaren omgjort tifl
hobbylokal. En begagnad brännugn för keramikbränning
inhandl-ades. Hillevi Fredriksson skänkte en vävstol. En
bränning hann vi med och några mattor blev vävda.

{Johnny, stuqa 28, drog ledningarna som krävdes till brännugnen
och Bosse stuga I-l 0 , gj orde grävj obbet. Vi tackar för deras
insatser.

Inköp av priser ti11 årsmötet. Loppmarknad. Listuddens Dag med
handarbetsmarknad, teckningstävlan, tipsrunda, hästridning,
korvqrillning och kaffeserveri-ng med hembakat bröd.
A11sångsafton
med Mona, Cary, Ing'-Marie, GunnarrSten och Ulf samt inbludna
Magnus, Gösta och KarL-Erik medverkade.

Kulturkommitten har betal-at allt material för
iordningställande av lekplatser, gungor, sand m m

IDROTTSFÖNSNTNETI.T INFORMERAR

Ordförande Charlie Buchheim stuga 105
Sekreterare Arne Persson stuqa 212
Kassör Äsa Ählander stuqa 243
Ledamot Jonas Widigsson stuga 238
Ledamot l{jell Persson stuga 202

Under året har tävlingar hållits i friidrott,
pingis,volleyboll, boule och Listudden runt.
Alla som bor i området är medlemmar i idrottsförenlngen och är
välkomna att deltaga i alla våra aktiviteter.
Vid frägor går det bra att kontakta nåqon i idrottsstyrelsen.
Aktiviteter anslås på anslagstavlorna.
Angående övrig verksamhet hänvisas ti11 tIF:s årsmöte. Tid och
plats affischeras på anslagstavlorna.

ALLA ÄN VÄT.TOUNE

s

+-
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Husnr Namnl/ Bost.Tele Listuddens Tele
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