
?cfl\

(

(

a

lII
\

^r--)
./-\
/

2

l''.=-t/'

,@

bts%'LtnDffirv$

K D f, D M%'ffi AD @Ä Il n S tr ö tR ffi bWb[G

vffiIlK&Atufffiffffi%swJffif,?Åf "[-%ffi[',s# 200,fi

,/ zZztr'l*4



INNEF{ÅLLS FÖRTECKNING

DAGORDNING

STYRELSEN SAMT ÖvRlce FUNKTIoNÄnTn

ARRENDEN, MEDLEMMAR, AVGIF-|ER

KONDOLEANSER

SAMMANTRÄoplv

VERKS AMItrTER OCH EVENEMANG

ALLMANNA REGLER

pLANERAoe ÅrcÄRDER

BYGGINFORMATION

BALANSRAPPORT

RES ULTATRAPPORT MED KOMMENTARER

REVISoRERNAS nERÄTTETsE

BUDGETFÖRsIac

STYRELSENS r.ÖRsLac

KULT{.IR KoMMITTEN, IDR oT.f s TÖRexnvGEN INFo
rnÄocÅnDSHUsET

MEDLEMSREGISTER

KART'A övsR ounÅonr

SID

2

-)

4

4

4

-5

6

7

8-10

ll

12, t3

l4

l5

16, t7

l8

l8

t9-25

26



LTSTUDDENS KOLONITRÄDCÄNNST.ÖRENING

Förslag till dagordning vid Listuddens årsmöte 21 mars 2004, kl 15.00

Lokal: Fyren, Lågskärsvägen 13, Kärrtorp

I Mötets öppnande
2 Kondolera med en tyst minut
3 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
4 Fastställande av dagordning och röstlängd
5 Val av ordftirande ftir mötet
6 Val av protokollförare
7 Val av 2 justerare att jämte ordftiranden justera dagens protokoll

.=r', 8 Styrelsens årsberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning.
9 Revisorernas berättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
1l Motioner och styrelsens ftirslag

2 12 Fastställande av arvoden frir år 2004

' 13 Budgetftirslag
1,1 Val av kassör 2 år
15 Val av vice ordförande 2 år
16 Val av ledamöter 2 år samt en ledamot fyllnadsval 1 år
17 Val av suppleanter 1 år
l8 Val av kulturkommitt6
l9 Val av revisorer och revisorsuppleanter lår
20 Val av valberedning I år
2l Övriga frågor Årets festfixare/ Toaansvariga/Anbud slamsugning
22 Årets kolonist
23 Avslutning med lotteri (kulturkommitten )

*
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Listirddens kolorriträdgårdsförening 2003 - 2004
s arnman sättni ng och ö vriga funktion s ans vari gaIqr$e$

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
[-edamöter

Suppleanter

Bostad Stugan

Sam Gungner 646 32 36 93 48 22

Kenneth Lexander 647 93 23 94 48 2l 070-5 46 32 9l
Monika Sandberg 726 94 57 94 43 39

Pia Lindblom 3l I7 84 94 7 | 67

Gert Larsson 91 52 97 93 20 27

Ivar Lerman, tom sep 648 7 | 52 073611 25 55

Gun Svensson 648 07 23 0139 98 72 89

Inger Härjerud, from sep 649 50 Al 0739 98 06 9l
Björn Westerlund 0737 41 51 46
lrna Pettersson 724 34 14 0706 52 17 14

Revisorer

Revisorssuppl

B yggnadskontrollant

Anders Fridh
Maj-Lis Gellerstedt
Lars Lindberg
A-C Bennerstam
Sam Gungner

604 56 38

668 t7 23

86 25 37
6049r 13

6463236 93 4822
Värdering
Elansvarig
Containrar
Intresselista
Stugf'örsäljning
Gräsmattor
Vatten

Vatter'loaletter
Bilparkenng

Föreningshus-
Värdar/uthyrn

Kenneth Lexander
vakant
Gert Larsson
Geft Larsson
Gert Larsson
Tommy Strandberg
Lars Frednksson
Bror Bergström
Jonas Widigsson
Jan Olsson
Berth Bengtsson
Ulla Larsson
Maj-Lis Ekström

Lena Axtelius
Mona Blomberg
Kerstin Wernd6n
Siv Biomkvist
Desirde Hansdn

647 93 23

97 5291
9"t 52 97
97 5297
39 44 97

81 75 57

94 48 2t 0705 46 32 91

93 20 21

93 20 27

93 20 27

0736 49 05 53

0739 14 1492
91 01 76 9471 99

9929 t4 0704752693
713 43 t0 0704 61 32 43

97 5291 010473 31 40
6463236 93 4822

Säkerhetsfrågor Berth Bengtsson 773 43 I0 0704 61 32 4J

Kulturkommittd 72278 63 604 53 64
649 55 51 604 66 62
91 96 58

86 467t 604 57 4l
91 23 2L 94 8691 'I

ldrottsförening Chariie Buchheim
Arne Persson

Åsa Åhlander

81 66 42 724 6203
649 5223

Valberedning Ing-Marie Ahlenius
Jan Olsson
Per Gustafsson

668 0t 44
9929 t4 0704152693
643 49 86

Adress- och
telef,rnlista

Pia Lindblom 31 t7 84 947t67



Arrenden, medlemmar och avgifter

Den till Föreningen av Stockholms Stad utarrenderade marken omfattar totalt I 17 961 m2.

Därav betalar Listudden för I l3 104 m2, resten består av allmänning. Anendeavgiften har
vartL2:34 kr per m2 under är 2003.
Medlemsantalet under året har varit 317, vilket motsvarar antalet lotter.
Medlemsavgiften är 1 600 kr lär.
Värderingsavgift av stuga vid ftirsäljning 700 kr.
Inträdesavgiften till Föreningen 300 kr.
Bil-/parkeringsavgift 200 kr.
Arbetsplikt - ej utförd - 500 kr
Nattvandring helger llll -3013 - ej utfcird - 200 kr

7 Hyra av Föreningshuset - 600 Kr, varav 100 Kr avser depositionsavgift som återbetalas vid
' uthyrning eller om ev avbokning skett minst tre veckor fore hyrtillfrillet. Medlemmar far hyra

eller ska vara kontaktman om uthyrning sker åt annan.

a. Betalning av arrende samt övriga avgifter är uppdelat i två perioder, februari och augusti
,

Under året har l6 stugor byt ägare och i överlåtelse har skett.
Nya medlemmar hälsas välkomna i vår gemenskap och uppmanas ta del av stadgar och
medlemsavtal.

Festkommitt6n utgörs av dem, vars stugor har samma slutsiffra som innevarande år och
under detta år befrias man från normal arbetsplikt. Den inom festkommittdn som inte kan
delta i något av festarrangemangen debiteras med 500 kr.

Kondoleanser

Med beklagande konstateras att nägra medlemmar har avlidit under året.

Styrelsen samt övriga medlemmar frambär härmed sitt deltagande i saknaden.

Sammanträden

7 Styrelsen har under året haft 14 protokollftirda möten samt ett årsmöte som hölls söndagen
den 30 mars på Fyren i Kärrtorp med 111 deltagande medlemmar samt styrelsen.

Till mötesordförande valdes Anders Fridh, sekreterare Pia Lindblom, justerare och

7 rösträknare, Monica Buchheim och Inger Härjerud. Verksamhetsberättelse och ekonomisk- redovisning genomgicks och godkändes. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Förslag
om oforändrade ersättningar till styrelsen och revisorerna samt valberedningens förslag till
styrelse godkändes.

Sommarmötet hölls söndagen den21juli vid Föreningshuset. Ordförande var Sam Gungner
och mötessekreterare Pia Lindblom. Protokollet från detta möte har varit uppsatt på
anslagstavlan på Föreningshuset.

4



Verksamheter och evenemang

Arbetsplikten har under året fördelats på den första lördagen t månaden undet'säsonsen, med

undantag av maj månacl, då arbetspliktsdaganra varden första lördagcn och söndagen. Under

detta år har mycket underhåll genomförts. Bl a har uthusen målats, liksom även skjutbanan

och tombolahusen. Däligt virke har ersatts där det varit nödvändigt.

Renoveringen av köket i Föreningshuset blerv klar under vårvintern 2003.

Nya lekparken - "Ekparken" - med nya lekredskap, invigdes i augusti.

Tillsammans med 3:oma, årets festkommitt6, styrelsen samt kulturkommittdn har f'öljande

fester och aktiviteter hållits.
Gökotta
Midsommarfest
Loppmarknad
Personalfest

Listuddens dag
Allsång
Höstfest
Fest för nattvandrarna

S

q
Styrelsen har, enligt vad som föreskrivs i stadgarna, gått syn i området med god respons från

medlemmarna.

Två kolonister har gått vardenngskurs genom FSSK. Två styrelsemedlemmar har gått

Funktionärsutbildning via FSSK.

Hobbygruppen har vant aktiv hela sommaren. Intresseradc kan komma ;iil hobbyhuset på

måndagar kl 18. Keramik, korgmålning, stickning, virkning, vävning eller vad du själv skulle
vilja göra i sällskap med dina medkolonister.

Vi har genomfört en komposteringskurs under året.

Tnl20OZ års kolonister utsågs Tony Carlsson, stuga 299,Mananne Jonsson, stuga 263 och
Farniljen Häggström, stuga 88. Diplom utdelades på mötet.

Styrelsen tackar för det gångna året och ställer härmed sina platser till förfogande:

Gun Svensson, ledamot

Art *S rUr". i !u-zc-
\J

Björn Westerlund, suppleant

3
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Allmänna regler

.{tcn'inning
Containrar kommer att ställas ut på hösten innan säsongen avslutas. Containrama placeras vid

Stora Eken, vid uthus 3 samt på stora parkeringen. I dessa får vi inte kasta färgburkar, vitvnror

eller elektronik. Hittas sådant skräp i våra containrar, så l'år föreningen streffavgift, en kostnad

som naturligtvis får bäras av alla medlemmar.

Trädgårdsavfall är du själv skyldig att ta hand om. Det du inte kan kompostera, får du frakta

till tippen. Kvistar och grova grenar kan dock läggas på brännhögen, men inte byggmaterial,

möbler, etc. Kvistar och grenar hämtas för flisning.

Behållare för Källsortering finns vid kolonikiosken och ägs av Stockholm Stad.

Totalt eldningsförbud gäl ler på lotterna enl i gt Mi ljöförvaltningen'

Häckar tillåts ha en höjd på 1.10 m och får ej bredas ut över vägen. Trästaket får ha samma

R hoid.A

Försäljning av stuga. Styrelsen kontaktas för värdering. Värdenngen utförs av medlemmar

rned sårskild utbildning. Erbjudande om köp går till personer på intresselistan. Detta

förfarande kallas hembudsskyldighet och gör att priserna håller sig på en nivå som ger flera

möjlighet att få ta del av kolonilivet. Uthyrning av stugor är ej tillåten enligt Stockholm Stad.

Ilevattning är s.k. varannandagsbevattning. Jämna stugnummer vattnar på jämna datum och

vice versa. Tank på att en av de största posterna i vår budget ärjusl vattenräkningen.

ldrottsftireningen är aktiv och man blir automatiskt medlenr.

Parkering av bilar skall göras på anvisade platser. Gästparkeringar finns vid varje infar-t och

på stora parkeringen efter fotbollsplan.

Expeditionstid för föreningsärenden är varle onsdag, 18.00 - 19.00 under säsongen. Någon

styielsemedlem finns tillgänglig i styrelserummet i Föreningshuset. Ingen expeditionstid på

lördagar, eftersom vi då stör de som hyr Föreningshuset. När vi har byggt dön till
styrelserummet med ingång från utsidan, kommer vi att återinföra expeditionstid på

lördagarna. Detta kommer då att anslås.

POST kan under sommaren adresseras till:

Kolonikiosken
Orhemsvägen
128 65 Sköndal

Om du prenumererar på en morgontidning, levereras denna i någon av de 5 lådor som finns

uppsarta i anslutning till uthusen. Eftersiindning till sommaradress upphör 30/9 varje år.

n

ö
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Planerade åtgarder för år 2004

- Bygga ny tombola som ersätter det lilla huset bredvid Hobbyhuset
- Sätta upp en skylt vid infarten ListLrddsvägen med föreningens namn
- Siitta upp skvallerspegel i hörnan Listuddsvägen/Affärsvägen
- Installera dörr till styrelserummet med tillträde från utsidan, samt renovering av rummet
- Installera ny köksdörr till Föreningshuset
- Bygga handikappramp till altanen på Föreningshuset

Arbetspliktsdagar 2004
Första arbetsplikten genomförs första lördagen och söndagen i maj. Därefter är det pliktdag
den första lördagen i varje månad. Sista månaden med plikt är september.

Avgift ,500 kr debiteras den som inte kan fullgöra sina timmar med arbeten på våra

gemensamma anläggningar och ytor.

Observera även styrelsens förslag på forandring av arbetsplikt och decentraliserat ansvar.

{
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1
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Avgifter bygglov

Nybyggnation: bygglov I.056 kr + bygganmälan 480 kr =L.536 kr
Tiilbyggnad: bygglov 432kr + bygganmalan240kr = 672 kr

Om det ärmindre än 4 m till närmaste granne fordras skriftligt lov.

Olovlig byggnation = vite.

Rivning av ovanstående = inget vite.

Stadsbyggnadskontoret Box 83 14 10420 Stockholm
Besöksadress Flemminggatan 4 Tel 508 26 000 vx

Exempel på bra bygglovritning för koloniområde:
Huvudritning - planer, fasader och i vissa fall sektioner på det planerade byggproje ktet.

- byggnadens yttermått.
- Ändringar och nytillskott skall tydligt redovisas.

Situationsplan - fastighetens gränser, läget för samtliga byggnader, befintliga och planerade.

- byggnadens avstånd till tomtgräns, ev. väderstreck och angränsande

vägar.

Markera tydligt vad som blir nytt samt fastighetsbeteckning och område'

(det här är inget bra exempel på

7
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bygglovsritning.



lioltInrtr:ädgdrclsc>mräclcn Incd s nrgor

Information om bygglov och bygganmälan
tilt dig som vill bygga nytt eller ändra inom
din kolonilott
Söderort
Detal;planelagda områden: Dianelund och stugan

Ornråden utan[ör detal.lplan: l)alen, L]kcn, Orhen'i, Listucldcn, Odlaren, Orhem, Skarpnäck ocli
Skrubba.

Västerort
l)etaliplanelagda områden: Irts Lrllsjönas, Jän-a, fuksb1., Solr.alla, Stcira lvlossen (området ösrer om
Nvänesvägen), Sundby och Åkeshov IiL

C)mråden utanför detaljplan: Iris Glia, Iris lUksby, Ltnnca/l(ortenslund, Lövsta, Stora l\,Iossen
(området väster om Nyängsr.'ägen) och Srugängen.

I områdena Frnns bcstämda regler , ch rrktirnjer för vad som får bysgas på r'arye lott och för hur
:,tcira L'tglnaderna fär vara. Iiontakta drn förening cller stadsbl'qsnadskontor,:r så får du veta rrad
sorn gäller i drtt område.

Observera att föreningens tillstånd alltid krävs för alla åtgärder.
Vissa åtgärder kräver också att du har byg3lov och gör en bygganmälan hos stadsbyggnadsnämnden
innan arl etet startar. Stadsbyggnadskontoret handlägger detta.

Exempel på vad du får göra utan bygglov/bvgganmälan

. uppföra växthus max 5 rn2 och max 1,5 m högt
o uppföra pergola uran tak
. b)'gga leksruga max 5 m2 och max 1,5 m hög
e enordna uteplats hogst 0,5 m ovan mark
. larga om fasad eiler tak fqäller ej tak i området Srugan)
o sätta upp solfångare som är rr.ax 2 m2
. bi'gga staket/plank som är lägre än 1,1m över mark.

I alla områden behöver du bygglov/bygganmälan för att t ex:
. byggo ny sruga eller förråd
. uppföra.,'äxthus högre än 1,5 m dock hossr 1,9 n'r.

(\''äxthuset får ej överskrida 5 m2 .)

. b),gga trll drn stuga (t ex med veranda)
r installcra eldstad
. L)'gg^ st'rkct/plank hiiere än 1, I n'r civcr mark
. b),g,qu mur hrgre än 0,5 r-n @ällcr är-en stödmur)

L)
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n
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I områden som har detaljplan behöver du dessr,tom
bygglov / bygganmälan för att

o bYta q'P av fasadbcklädnacl

. bl,ta taktäckningsmateriai [r-ån t cx takpannor i tegcl ull Lrknancle av pl'itmatcttal

. ta upp n)' cller sätta igcn dörr eller fönster i fasad

o iinclra markni..'ån mcr än 0,5 m genom schaktnrng cller fvllnirrg (marklov) iva ctr bt'ggu^,1.

i--l
. Rygglot'sfria åtgärder t ex pergola utan tak, krär'cr inte rtvntngslor'.

Ansökan om bygglov/rivningslov görs på särskild biankett från stadsbvggnadskontoret.

l Ånsökar-r lärnnas dllsammans med 3 omgångar ritmgar tr-Il iöreningen för godkännande. Föremngen
- eller du själv vidarebefordrar ansökan dll oss. I-ämnas ansökan dtekt trll stadsbyggnadskontoret

sk-rckar vi den trll föremngen för godkännande cller vttrande.

.. Om du vrll byggu närmare än 4 m från lottgrans mot granne, måste du ha dennes skr-iftliga
, eodkinnandc.

lUtmgarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga (1;100) och n'råttsatta (e) rutat papper). De ska

också rnnehålla situationsplan (skala 1:400) över tomtlotten sorn redovisar r.ilken
byggrad/ullbyggnad som .rnsökan avser.

Bygganmälan/ rivningsanmälan görs på samma blankett som bygglovsansökarr. Byggherre (=
lottinnehavare) och darum för byggstart anges (senast 3 veckor rnnan b1-gget avses starta).

Bygg:amråd och konuollplar. behör's inte när du bygger ellet'lindrar rnom drn kolom-lott.
Byggherren / lottrnnehavaren ansvarar för a tt tillräckjrg ko n troll u tförs.

Ävgift för bygglov och bvgganmälan tas ut enJrgt en taxa som fastställs ar- kommunfullmäkuce.

Välkommen att kontakta oss om du vrll veta mer om byggloi, och bygganmälan som tör
j koloruträdgårdarl

Söderort: Clumlla Jidberg 0B- 508 26 516
Västerort: Chrisuna Hörbcrg 0B- 508 27 526

7
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L istuddens Ko lon iträdgårds ör.

Räkenskapsåret s början: 03-0 l -0 I

Resultatenhet : Hela loren ingen
Period: 0i-01-01 - 03-12-3 I

Balansrapport
Preliminär

Sida: I

Utskrivet: 04-02-03
Senaste vernr: Aj03

TILLGÅNGAR
Omsäftningsti I lgångar I

l0 r0
t020
1040

r 330
I 390
t4t4
1450

Kassa
Postgfro
Bank
Förutbet. Försäkr.
Övr. interi ms ford ri n gar
Thomas Jansson red kto
Skattefordri

t 0t7,45
t07 962,82
t09 727,57

I 343,00
-i0 005.00

0,00
9171,00

2 306,00
28 596,53

497,89
-843,00

l0 005,00
| 661,35

0,00

3 323,45
136 559,35
tt0 225,46

7 500,00
0,00

I 661,3s
9 l7l,00

S:a Om.sättn ingsti I lgångar I 226 216,84 42 ?23,77 268 440,6t

S:A TILLGÄNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

226 2t6.84 42 223,77 268 440,61,:I
Skulder

Kortfristiga skulder
2?10 Skatteskulder
2250 Skuld ftir preliminiirskatt
2330 Upplupna soc avgifter
ng\ öw interimsskulder
2510 Personalskatter

-753,00
-753,00

-6 140.00
-6 250.00
-7 205,00

753,00
0,00

I 297,00
6 250,00
3 800,00

0,00 =
-753,0Ö

-4 843.00
0,00

-3 405,00
S:a Kortfristiga skulder -21 r01"00 l2 100.00 -9 00 r,00

S:a Skulder

Eget kapital
290t
2902
2983

Reservfond
Eget kapital
Miljöfond
Årets resultat

-2r 10t.00

-r9 526.80
-25 099,68

-100 000,00
-59 489.36

12 100,00

0,00
-59 489,36

0,00
5 165,59

-9 00r,00

-19 526,80
-85 589.04

-100 000,00
-s4 323,77

2909 
-

S:a Eget kapital -205 r 15,84 -54 323,77 -259 439,6t

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -226 2t6.84 42 223,77 -268 440.61

KNAT RESULTAT

s
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L istuddens Kolon iträdgårdsför.

Räkenskapsårets början: 03-01-0 I

Resultatenhet: Hela liiren ingen
Period: 03-0 I -0 I - 03- I 2-3 I

Resultatrapport
Prelirninär

S ida: I

Utskrivet: C4_02-03

Senaste vernr: A30j

Perioden
Intäkter

Klass 30

3010
l0l I

30t2
3013

3014
l0l5
30r6
3017
301 8

3019

Arrende
Medlemsavgift
Bilavg
lntressel ista
Inträde
Arbetsplikt
Förseningsavg
Inkommande bevakn ingsavg
Nycklar

267 0 t0.00
507 200,00
37 900,00
24 650.00
4 800,00

38 500,00

850,00
22 200,00

- 120,00
40,00Ovri

S:a Klass 30')
Klass 32

3210

903 030,00

S;a Klass 32

Övriga rörelseintäkter
38 r0

Fester lottltirs tombola

Uthyrn ören hus fesVdans fijr medl.

45 800.00
45 800,00

Ö
9 925,00

S : a Ovriga rörelse intåikter 9 925,00

4 300,00

Erhållna bidrag
3930
3990

Erhållna bidrag FSSK
Ovriea inäkrer

S:a Erhållrra bidrag 5 300,00

S:a Intäkter q64 055,00

Direkta kostnader
4010 Arrende Stadsdelsftirvaltn -266 722,00401I Medl.avg.andra fiireningar -7r g75,00
4210 ldrott -4 000,004230 utg.ftr siisongens fester -,.8 l 16. lg4910 Represent.& uppvaktning| __-r_-'-

' ):a JrreKla xostnader 
uoou*ntn* 

'.9 911':9
-406 747,68

Bruttovinst

-rPersonalkostnader
, 52rc

i57 307,32

- r0 900,00
-5 655,00
- r 400,00
-4 8,13,00

-4 629,00

52t2
5260
56 r0
58 r0

S :a Persc'nalkostnader

Övriga kostnader
65 t0
b520
6550
7010
7310
7410
7412

/\ , )
74t7

I2

Löner
Sryrelse
Rev.arv

Adm o kontorsmatr
Telefon
Datakommunikation
Frakt och transport
Fören i n gs fiirsiikri n g
Avg,PG &Eank
Ärsmötet
Styrelsen
tsevakningskostnader

-27 427.00

-30 543,00
-4 380,00
-5 527,00
-6 909,00
-8 343,00
- I 366,00

-t0 454,50
-20 928,t0
-t9 75t,t5

Arbetsgivaravgifter



Lisruddens Kolc.r iträdgårdsftir.

Räkenskapsårets början: 03-0 I -0 I
Resultatenhet : Hela liiren ingen
Period: 03 3l-01 - 03-12-3 I

Resultatrapport
Preliminär

-r-
S ida: 'L

Utskrivet: 04-02-03
Senaste vernr: Ai03

Perioden
7443
7445
77 t0
77 15

7720
7725
7i30
7735

7740

Griisnrattor och sköts.av grön).tor
Vägar
Vatten
Uthus
El energi
Föreningshus

Slamsugning
Sophtimfning
Containers

-4 :-69,75
- 1.1 025,50
-13 036.00
-47 498,20
-33 173,00
-2 r 389,69
-72 700,00

- r03 43 r.00
-39 797,00

S:a Övriga kostnade.r -477 62t,89

Resultat fiire avskrivningar s2 258,43-_

52 258.43

Finansiella intiikter
8020 Ränteintäkter I 3t2,34 _
S:a Finansiella intäk1er I 312,34

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader 53 570.77

Resultat ftire bokslutsdispositioner och skatt 53 570.77

Resultat fiire skatt

Skatt

53 570,77

753,008910 Ärets skattekostnad
S:a Skatt 753,00

Nettoresultat

8999 Redovisat resultat

54

-54

323,77

323,77

\

\
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REVISIONSBERÄTTELSE

Efter verkställd granskning av ftireningens räkenskaper och ftirvaltning ft)r verksamhetsåret

2003 -0 1 -0 I 
-2003 

-12-3 1 avger vi fiiljande revisionsberättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av ftireningens riikenskaper, ekonomisk

berättelse med intiikt"t oCh kostnader, protokoll och andra handlingar som liimnar information

om ftireningens ekonomi och ltirvaltning. Riikenskaperna har granskats och revisionen har

inte givit anledning till anmiirkning beträffande till oss överlåimnade redovisningshandlingar,

ftireningens bokfilring eller dess ftirvaltning.

Vi tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet ftir verksamhetsaret 2003-01-01-
2003-t2-3r.

Skarpnäck den 5 februari 2004

pfrlr,-t*2L ,-kZ'' /;f*/6"*L*
Anders Fridh Maj-Lis Gellerstedt

I
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Listuddens koloniträdgårdsförening

Budgetförslag 2OO4

Kostnader

Medlemsavgifter för
foreningen
Arrende
Idrott
Adm,tel.
Möten
Gåvor/Kransar
Sophämtn

Containrar
Slam
Uthus,Fören,hus
Gräsmattor
Vatten
Vägar
Försäkring
Soc,avg
Arv,löner
T'ansport
EI

tltbildning

75000
269000

4000
40000
24000

s000
106000

26000
80000
70000
25000
38000
20000

7500
11000
20000
10000
3s000

5000

870500

Medlemsavgift
Arrende
Inträdesavgift
Intresselista
Bilavgift
Fören.fester
Räntor
Underskott

507200
275000

10000
25000
38000
8000
4000
2300

870500

15
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LISTUDDIJNS KOLOI\ITRÄ DGÅF.DSFÖRENINC

sryREr,sENS FoRSLAG TrLL Ånsnaorar 2004

pÖnsIec NR I ARBETSPLIKT

Förslag till bcslut

Årsmötet beslutar att arbetsplikten utökas frirn 4 timmar till 6 timmar per stLlga och år.

Bakgrund

Listuddens koloniträdgårdsområde är stort och framöver är det många arbetsuppgifter som

måste utföras. Exempel på arbetsuppgifter är lövkrattning, krattning och grusning av gångar
m.m., ogräsborttagning, målning av fasader, utbyte av knutbrädor m.m., byte av glödlampor.
DiirLrtöver ska inköp göras, planteringar vid föreningshuset skötas, handledning ges vid t ex

renovering av våra gemensamma hus, olika typer frakter genomföras m.m.

FORSLAG NR 2 KVARTERSINDELNING AV OMRÅDET

Förslag till beslut
Årsmötet beslutar att en indelning av området i fem (5) kvarter ska genomföras under 2004
samt att styrelsen utser kvartersombud som får ansvar fcir ett antal arbetsuppgifter.

Bakgrund
Idag skoter ledamöter och ersättare i styrelsen en stor del av de arbeten som måste utt'öras på

Listuddens koloniträdgårdsområde. För att göra det mö1ligt för styrelsen att arbeta mer med
övergripanoe frågor, föreslås att ansvaret fcjr vissa gemensamma fiågor läggs ut på fler'
medlemmar genom att införa kvartersindelning av området. Tanken är att föra över ett störe
ansvar för hur vårt koloniområde sköts på alla medlemmar. Styrelsen anser att varje
stuginnehavare någon gång bör utses till ombud så att arbetet i största möjliga utsträckning
sköts en 'gt ett rullande schema.

Följande frågor föreslås överlåtas på kvartersombud:
Ansvar för att alla inom kvarteret deltar i städdag, att toaletter städas och förses med material,
att alla deltar i pliktarbete och pricka av dem som deltar samt rapportera detta till styrelsen.
Ansvar för att uthuset som hör till kvarteret sköts om med målning och utbyte av slitna brädor
och takmaterial m.m. föreslås ingå. S.k. synvandring tillsammans med en styrelseledamot bör
också ingå i uppdraget, ävensom att verka för att våra trädgårdar till stor del används fcjr
odling och att alla i kvarteret följer de regler som de godtagit i samband nreC förvärvet av
stuga. Kvartersombuden kontrollerar vilka arbeten som måste utföras och meddelar styrelsen
Sorr sir'nofdnar eventuella inköp.

å

7
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FORSLAG NR 3 MiI,IOPROGRAM

Förslag till beslut

Årsmötet beslutar att Listuddens koloniträdgårdsområde som sitt mil.1öprogram godkänner
FSSK:s miljöpolicy och ger styrelsen i uppdrag att utforma konkreta delmåI.

Bakgrund

Den 25 november 1997 antog FSSK ett miljöprogram. Under rr-rbriken Genomförandeperio-
den står att Iniljöprogrammet ska tillämpas av alla medlemsföreningar inom en tioårspedod i
FÖRSLAG NR 4 KOMPOST

Förslag till beslut 
1=

Årsmötet beslutar att varje l:olonist (eller flera tillsammans) på Listuclden ska ha en kompost
för trädgårdsavfall pi sin lott.

Bakgrunri
Det är',,:dan ett par'år tillbaka förbjudet att lägga kompostmaterial i det s.k. Kär,:t eller i
allmänna skogsdungar på I.istudden.

Inom Listudden har styrelsen anordnat två kompostkurser. Ytterligar. en kompostk'rrs
kommer att ordnas i sommar och därmed anser styrelsen att alla medlemmar har haft
möjlighet att lära sig hur en kompost för trädgårdsavfall kan anläggas och skötas.

FSSK har redan 1997 antagit ett miljöprogram som de förväntat sig att samtliga
medlemsföreningar i sin tur har antagit. Av miljöprogrammet fiamgår att medlemsfö;e-
ningarna under en 10-årsperiod ska infoga programmet i siti regelverk för hur trädgårdarna -
m.m. ska skötas på ett miljöriktigt sätt.

,-

L
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Kulturkommittdns aktiviteter 2003

Hobbygruppen verkade under hela säsongen varye rnåndag kväll. Många arbetade med
keramik, men även korgmålning och ,,,ävning jobbades det flitigt med..

Kulturkommittdn anordnade som vanligt loppmarknad och allsångsafton. Förstås även lotteri
på årsmötet.

På Listuddens dag sålde många duktrga kolonister sina handarbetsalster, såsom stickade

a plagg, virkade dukar och sättpinnar brända i keramikugnen. Men det fanns också konstglas i

olika tekniker. Dagen bjöd också på hästridning, teckningstävling, tipsrunda, korvgnllning
och kaffe med dopp.

t
Idrottsföreningen informerar

Under året har tävlingar håltits i friidrott, volleyboll, boule, vinteridrett och Listudden runt.
Alla som har stuga på ListL:Jden är även medlemmar i idrottsföreningen och
år välkomna att deltaga i alla våra aktiviteter.
Vid frågor går det bra att kontakta någon i idrottsstyrelsen.
Aktiviteter ansrås på anslagsiavlorna.
Angående övrig verksamhet hänvisas till LIF:s årsmöte. Tid och plats affischeras på
anslagstavlorna.
Nu även på nätet www.listuddensif.se

Ordförande Charlie Buchheim stuga 105

a Sekrererare Arne.Persson stuga 272( Kassör Asa Ahlander stuga 243
Ledamot Jonas Vidigsson stuga 238
Ledamot Kjell Persson stuga 202

t
Inköp av trädgårdsprodukter/växter
fTåN TRÄDCÅNOSHUSET I SKARPNÄCK
ger l0 Vo rabatt mot uppvisande
av plastat kort.

Kortet skall meclfölja stugan vid
försälining/köp.
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