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Mötets öppnande
Ordf Samöungn"t hälsade alla välkomna till sommarmötet på Listudden och

florklarade mötet öppnat.

Kallelse
Mötet fastslog att kallelsen sket i god tid.

Dagordningens godkännande
Orcl=foranden tagaA. om mötet kunde godkanna dagordningen. Mötet beslutade att

godkänna dagordningen.

Höstfesten
Ordloranden vädjande om funktionårer till höstfesten. Hittills är det endast ca30 Yo

av slutsiffrorna som har anmält sig till arbete.

Kärret
Ordforanden beråttade att styrelsen har tagit kontakt med Telge Återvinning. Detta

foretag tar hand om växtavfall och utvinner biogas av det. FÖretaget ska inspektera

Kärret lor att avgöra om de kan ta hand om vårt avfall.

Containrar
De stora skräpcontainrar vi ställer upp på Listudden vår och höst, kostar ca 40 000

Kr. Ordflorunå.n frågade mötet om vi ska slopa containrarna av ekonomiska skäI.

Det fanns många åsikter om detta. Mötet var överens om att det är mycket pengar.

Flera ansåg att det dock finns ett behov, framflor allt lor de som saknar egen bil.

Ordnar vi inget sätt att slänga större saker än hushållssopor, kan det ses som signaler

att dumpa skräpet i skogen. Någon menade att en koloniflorening i sig var en

kollektiv sammanslutning och darlor borde den här typen av tjänster också bygga på

ett kollektivt tånkande.

Många ansåg att skälet till att vi f,ller så många containrar dr, attmänniskor utanfor

Listudden passar på att slänga sina saker. Ett forslag att stävja detta, iir att

containrarna endast år öppna ett par timmar om dagen och att vi har vakter som

hindrar obehöriga att slånga sitt skrap i våra containrar.

Styrelsen utreder frågan vidare.

Vägguppen
V.ggtpp i forma av brandslangar, är nu utplacerade på alla vägar. För'den som vill
ha ä-er vaggupp, finns slang. ätt ha*ta bakom uthus 5. Dessa fflls med Sand och

läggs ut på valfritt ställe.

Kompostering
Inger HarjeruJvill anordna en kompostkurs i slutet av augusti. Inger frågade mötet

o1n d.t fanns intresse och tillräckligt många kolonister är intresserade visade

handuppräckning. Infor kursstart kommeranslag att sättas upp på våra anslagstavlor.
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Inger efterfrågade bra komposter inom området som vi andra kan fä komma och titta

på.

Bränning på enskilda tomter
Det finns ett gammalt medlemsbeslut om att inte tillåta någon bränning på egen

tomt. Det råder också allmänt brandforbud inom Stockholms kommun och

brandmyndigheternas beslut kan vi inte strunta i'

Invigning av lekParken
Kenieth Le*ander talade om att lekparken nu åir klar. Den ligger på Fjiirde

Tvärvägen mellan selins väg och Mellanvagen. Det kommer bl a att anordnas

skattjakt for barnen. Datum for invigningen kommer att anslås.

Resultat av tomtinsPektionen
På många ställen var'det for höga häckar och for mycket ogräs på utsidan av häcken'

Detta kämmer inte att meddelas enskilt. Styrelsen kommer att gå en ny

inspektionsrunda i slutet på sommaren.

Ekonomisk raPPort
Balansrapporten kan ännu inte fastställas eftersom det fortfarande finns utestående

fakturor. Dock kan sågas att både sophåmtning och slamsugning överstiger budget'

Renoveringen av kokä i Föreningshuset kostade ca32 300 Kr. Midsommarfesten

gav varken vinst eller forlust.

Slamsugningen for duschen i 4:ans uthus, kostar ca 1 000 Kr/vecka' Ordforanden

frågadJom ui tun minska kostnaden på något sätt E-tt-lrslag var att sätta upp

betalningsautomat i duschen. Detta forslag motte en hel del kdtik. Några ansåg att

detta tir !n signal om att investera i duschl den egna stugan. Något som är florbjudet

De kollektiva lösningar som foreningen erbjuder borde innefatta även duschar'

tyckte några. Någon"foreslog i stallei att vi installerar vattenmätare vid varje stolpe'

Detta borde nedbringa vatteäkostnaden så att vi kan ta kostnaden for slamsugning.

Det uppdrogs åt styrelsen att utreda båda lorslagen vidare.

Rapport från Kulturkommitt6n
lena e*tetius påminde om att det är Listuddens Dag den 27 iuli' Var och en som

vill sälja av egna alster är välkomna att låna ett bord vid foreningshuset'

Det finns en hobbygrupp som huserar i hobbyhuset. De gÖr bl a egen keramik, men

har inte hunnit p.odrr.åiu så mycket att de kan sälja på Listuddens Dag'

Hobbygruppen träffas varje måndag kl 18.30. Välkommen att titta in!

Ärets loppis inbringade l5 810 Kr'

övriga frågor
en 

'frp*unäg 
till dig som har parkeringsplats inom området: Betala for den eller de

platsäi du haroch håll rent runt din parkeringsplats'

Många kör lor fort inom området. Det gäller utomstående men åven några av oss
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kolonister. Stefan Magnusson meddelade att kan du inte hålla hastigheten (10

km/tim inom området) blir du varnad och händer det igen så får du inte längre

framflora bilen på området. Någon påpekade att det bör gälla även mopedister.

Sam påpekade att alla bygglovsändringar ska godkännas av styrelsen. Prata också

med åina grannar så att ditt tänkta bygge inte stör de nåirmaste grannarna. Någon

frågade om partytålt, men det är ingen bygglovsfråga.

De toalettansvariga ber dig att göra rent efter dig på toa. Har du barn, så lär även

dem att göra rent efter sig. Det åir rent oforskåmt att tömma egna toaletter (Potta-

Pott) i våra gemensamma wc.

Uthus 1 och2behöver nya toalettansvariga. Uthus 5 behöver bättre ventilation.

Någon frågade om vi ska tillåta ridhästar att gå igenom området. Ja, det finns ett

gammalt beslut att det ska vara tillåtet.

Det växer mycket sjövåxter i Flaten. Kan inte loreningarna runt Flaten göra något

tillsammansi Styrelsen tar upp problemet på nästa 7-klubbsmöte. Någon påpekade

att sjöväxter är alldeles utmårkt kompost'

Får man fiska i Flaten? Jo, det ffir man om man har fiskekort. Fiskekort säljs i

kiosken.

Någon foreslog att vi ska sätta upp en skvallerspegel i hörnet Listuddsvägen -
Afl?irsvågen.

Någon foreslog att vi ska rensa upp bäcken från sjöväxter. Tyvåirr har

miljoforvaltningen sagt ifrån eftersom växterna hjälper till att rena vattnet som flyter

ner till Flaten.

Vi ska skrapa och salta vägarna inom en tvåveckorsperiod

Arbetsplikt gäller forsta lördagen i varje månad utom i maj när det är örsta lördag-

söndag i månaden.

15 Avslut
Ordforanden tackade for visat intresse och avslutade mötet.

Styrelsen


