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Sommarmöte for Listuddens Koloniträdgårdsforening
2A04-07 -25

Mötets öppnande
Pia Lindblom öppnade mötet och beklagade att både ordföranden och vice

ordftiranden hade anmält ftirhinder att deltaga. Mötet godkände Pia Lindblom som

mötesordftirande.

Kallelse
Mötet fastslog att kallelsen skett i god tid.

Dagordningens godkännande
Ordftjranden frågade om mötet kunde godkiinna dagordningen. Mötet beslutade att

godkänna dagordningen. Såsom övrig fråga anmäldes årets elräkningat.

Ekonomisk rapport
Kassören, Tomas Riben, ftiredrog rapporten. Tomas kunde meddela att läget ser bra

ut, vi ligger på budget. Midsommarfesten gav ett smiirre minus, men vi har kvar

varor och lotterier så att inköpen till höstfesten kommer att ligga under budget.

Sammantaget kommer budgeten ftjr festerna att hållas.

Pga det myckna regnandet, har vi inte behör,-t vattna så mycket i år. Det gör att

vattenriikningen bör vara lägre i år. Det gynnar vår budget. Vi valde att endast ha en

omgång containrar i år. Avfallet från vårstädningen kördes i väg till tippen via
lastbil. Detta blev billigare ftir ftireningen.

En kolonist påpekade att det är besvärligt ftlr de som saknar bil, nåir vi bara har en

omgång containrar per ar. Staffan i stuga 143 erbjöd sig att hjälpa till med

bortforsling till tippen. Staffan vill bara ha ersättning ftir bensinkostnad och är

tillgringlig barapä sin fritid. Staffan kontaktas på tel 0739 78 31 59. En eloge till
Staffan!

Duschar
Duschama i 4:ans uthus har drabbats av mögel. Styrelsen frågade medlemmarna om

vi ska satsa på att renovera och ftirbättra duschfunktionen i 4:an eller om vi ska satsa

pä attbygga ett nytt duschhus. Mötet ålade styrelsen att ta fram kostnadsftirslag till
årsmötet, både ftir en renovering och en nybyggnad.

I samband med frågan om duschar, kom frågan upp om hur vi ska hantera det

faktum att vissa kolonister tömmer sin Potta-Potti i vattentoalettema med kladd,

ståink och stank som ftiljd lor alla andra kolonister. Rent allmänt, tyckte mötet attvat
och en som tömmer iväratoaletter naturligtvis ska se till att toaletten är ren och

snygg efteråt. Mötesordftiranden vädjade om "social kontroll", dvs att vi vågar säga

till den granne som inte sköter sig, om vi blir åsyna vittne.



Ett konstruktivt ftirslag, var att vi ska skaffa en latrintömningsanordning' Sådana

hnns på alla campingplatser. I anslutning finns rinnande vatten så att man kan

rengöia. Man kan låta latrinet tömmas direkt i en tank i stället för att tömma i

tunnor. Förslaget ifrågasattes. Anläggningen är inte gratis och är det verkligen

meningen att vi kolonister ska betala ftir att eu fåtal inte kan ageta med hänsyn till
sina medmänniskor? Om vi barahar en anläggning, är det möjligt att latrintömmarna

tycker att det är ftir langt och då har vi ändå inte löst problemet. Vi lyckades inte

lbsa problemet. En central fråga är ju kostnaden. Mötet uppdrog därftir till styrelsen

atttaredapå kostnaden för en anordning for latrintömning.

Placering av toapappershållare
Vi har en stor toapappershållare i korridoren utanför toalettema på varje toahus. På

1:ans toahus har man i stället valt att sätta upp toapappershållare inne på varje

vattentoalett. 1:ans område är mycket nöjda med detta atrangemang och tror att

kostnaden flor toapapper därmed sjunker. Mötet beslutade att ftireningen ska köpa in
pappershållare till alla vattentoaletter i området och sätta upp dessa. Pappershållaren

i korridoren ska finnas kvar for användning vintertid då endast torrklosetterna iir

öppna.

Väg-guppen
tOag trarvi väg-gupp i form av fyllda brandslangat pävåxavägar. Men det råder

blandade känslor om guppen. De är på vissa gator lagda över hela vägen och andra

gator saknar brandslangar. Vitsen med guppen är, att bilister ska tvingas hålla en

{agre fartmen att övriga ska flå en säkrare närmiljö. Guppen har varit problem ft)r

cyklister och dem med rollatorer.

Styrelsens ftirslag är nu att vi placerar guppen annorlunda:

. Ingen brandslang fär varalängre än halva vägens bredd.

o Vi placerar tre brandslangar i ftiljd med mellanrum lagom för ett bildäck.

o Nästa brandslangskombination placeras på andra gathalvan men ca 50 m längre

bort.
Med denna metod hoppas vi att bilisterna fortfarande är tvingade att hålla ned farten,

medan cyklister och andra nästan inte alls behöver kryssa fram på vägarna.

Mötet beslutade att det ar värt att prova ft)rslaget.

Komposteringskurs
Viveka Gavelin informerade om att vi har beställt en komposteringskurs fredagen

den 13 augusti, kl 18.00. Solveig Sidblad heter vår instruktör. Detta finns också

anslaget pä v ära anslagstavlor.

Flaggstänger och fiireningsflagga
I denna punkt hade styrelsen två förslag. Den ena var att vi ska låta göra en

foreningsflagga bestående av vår logga. Ett exempel på loggan skickades runt. Det

andra ftirslaget var att vi ska sätta upp flaggstänger vid alla våra infarter samt en för

ftireningsfl agganvid Föreningshuset. Styrelsen hade inte tagit fram kostnaden för

ftirslagen. På mötet bedömdes att en flaggstång kostar omkr 3000 Kr, varför hela

kostnaden kan tänkas ligga på omkr 20 000 Kr.
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Mötet var kluvet till kostnaden och om vi i dagsläget verkligen ska köpa in fl.aggor

till infarterna. Alldeles nyligen har ju infarterna fått så fina blomsteruppsättningar att

några tyckte att vi ska laiu Äs nöja så lange. Votering genomfordes där 44 st röstade

:" iiff ait styr"ls"n skulle taredapå exakt kostnad fi)r flaggstångsinköp och 55-st

,,irtud" nej till inköp över huvud taget.Däremot ville mötet att styrelsen tar reda på

kostnad ft)r att låta göra en foreningsflagga'

Namnändring av vissa vägar
Listuddsvägen*och vägen upp till Listuddens gård har samma nalnn' Det är vägen

till Listuddäns gård ,oä n* 
^det 

offrciella namnet. Styrelsen ftireslår diirftir att vi

by,ter namnet på "vå,r" Listuddens väg. Namnet bestäms genom en tävling' Mötet

gäAkioa" ftirslaget. Namntävlirrg"n ko*-er att anslås' Det finns små "snutt"-vägaf

Jom inte har ffitleget namn inom Listudden. Tävlingen omfattar även dessa vägar'

Mötet avslog fibrslag om att vi ska dela på våra längstavägat i namnhänseende' Det

var Affiirsvägen och Selins väg som avsågs'

Kvartersindelningen
I ar har vi, efter åråOtesbeslut, infort "kvartersombud"' Verksamheten har kommit

igang så smått. De flesta kvarter har haft möten och några har skapat en

'ä*6.rdrgrupp" bestående av fem personer. Representanter ftir våra områden kom

fram och presenterade sig:

1. Lisa Larsson
2. Birgitta Pettersson

3, Lena Hellström
4. Siv Wåle
5. Ewa Asplund

Tomtinspektion
Inspektionen ska normalt göras i samband med midsommaf, men i år är tanken att

"n.tyr"ls"medlem 
gör inspektionen tillsammans med en representant f$ kvarteret'

Efteisom det tar UtJtid atlfå igång den nya organisationen, så har inspektionen

rnrr"nut.. Åtminstone två av kvarteren har utftirt sin tomtinspektion och resten fiiljer

snart.

En medlem frågade vad det är man egentligen inspekterar och svaret iir att foljande

punkter tittar vi På:
o Det ska finns ett synligt stugnummer på huset eller på grinden

o Det allmänna intrYcket av stugan

o Det allmänna intrYcket av tomten

o Häckarnas höjd
o Det får inte finnas ogräs utanftlr häckarna'

om man fåLr en anmarkning på dessa punkter, kan bedömningen vara "något

eftersatt" eller "mYcket dåligt".
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Mötesordftiranden passade pä att säga att det är viktigt ftir oss att inte bara vi
kolonister tycker att vi har fint och trivs på våra tomter. Det är lika viktigt att de som

promenerar i området eller andra gäster, tycker detsamma. Det är snart dags for

omftirhandling av arrendet med Staden och då måste Staden tycka att kolonirörelsen

åir en tillgång ftir Stockholms alla invånare.

En medlem påpekade att slamsugningsbilen kör alldeles för fort på området. Mötet

enades om att det troligen är en semestervikarie som kör, eftersom problemet inte

fanns i början på säsongen. Uppdrogs åt styrelsen att kontakta Cija-Tank. Mötet var

eniga om att tidningsbudet på morgnarna inte längre kör så fort att vi måste klaga.

Möte med nya kolonister
Fram till sommarmötet har det bara kommit 3 nya kolonister. Diirftir ftireslår

styrelsen att arets möte med nya kolonister skjuts till våren 2005. Då bör det ha

tillkommit några nya kolonister. En kolonist som inte är ny i år, men som som köpte

stuga efter ftiregående möte ftir nya kolonister, ft)rslog att alla som känner sig nya,

ska inbjudas. Beslutades att inbjudan till alla intresserade att delta i möte för nya

kolonister, kommer att skickas ut med årsmöteshandlingarna.

Rapport från Kulturkommitt6n
Lena Axtelius berättade att årets loppis inbringade 14 885 kr. Kulturkommittön
bekostar många saker inom Listudden. Vill du veta vad, så har Lena anslagit en lista

på vart pengarna har gått.

Lena påminde om att det är Listuddens dag nu på lördag och att vi är välkomna dit.

Övriga frågor
Kontoret har fått en ny ingång på baksidan av Föreningshuset. Mötesordforanden

frågade därftjr om det finns någon medlem som har gångplattor av cement att skänka

till föreningen. Kontakta i så fall någon inom styrelsen så hämtar vi plattoma.

Många medlemmar har fått en betydande höjning av beloppet på sin elriikning. Av
någon anledning verkar Fortum ha tagit ut en tiinkt elforbrukning som om vi ägde

året-om-bostäder i st f kolonistugor. Mötet beslutade att drabbade kolonister
kontaktar Doris Hägbom i stuga 278 som samordnar uppgiftema. Hon behöver veta

ungef;irlig kostnad/ftirbrukning andra år och hur det i stället såg ut på sista

räkningen. Doris kommer att tillsammans med en styrelserepresentant sammanställa

detta och därefter kontaktar styrelsen Fortum. Kan vi inte påverka Fortum att skicka

nya räkningar med annan beräkning av ftirviintad forbrukning, kan vi i alla fall få en

bra ftirklaring till det ändrade beriikningssättet från Fortum.

Avslut
Mötesordftiranden tackade ftir visat intresse och avslutade mötet.
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Styrelsen


