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Mötets öppnande
Ordf Kenneth Lexander hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Kallelse
Mötet fastslog att kallelsen skett i tid.

Dagordningens godkännande
Ordforanden frågade om mötet kunde godkänna dagordningen. Mötet beslutade att

godkänna dagordningen.

Ekonomisk rapport
Kassören, Tomas Riben, loredrog rapporten. Tomas började med att påpeka att om

någon felaktigt har blivit debiterad en parkeringsavgift, bör man vända sig till sitt
kvartersombud. Kvartersombudet tar därefter kontakt med Tomas. På samma sätt är

det om det blivit fel debiterat när det gäller vaktavgiften. I så fall ska man ta kontakt
med Berth eller Thomas, som tar kontakt med Tomas. Tomas berättade också att en

lorseningsavgift om 50 Kr tas ut om betalning skett mer än 14 dagar efter

lorfallodagen.

Tomas berättade att skrapning och grusning av parkeringsplatser och vägar, blev
mycket dyrare än beräknat och att loreningen därför har avbrutit arbetet och

beräknar att återuppta det nästa år.

Föreningens medlemsavgift till kolonilorbundet höjdes med 17 000 i år. Föreningen

råkade i våras ut for en vattenskada som kostade ca 30 000 Kr. det är fortfarande

oklart om vi kommer att få ersättning från forsäkringsbolaget lor skadan.

Föreningen har skjutit på den planerade ombyggnaden av kontoret.

Duschar
Ordforanden berättade att Stadsdelsflorvaltningen inte godkänner att vi river ett

befintligt uthus lor att därefter bygga ett ny'tt. Det är staden som äger uthusen och

floreningen som har ansvaret att forvalta, dvs underhålla dem. Någon loreslog att vi
skulle bygga dusch vid 2:ans toalett, men ordf hävdade att det är svårt att lägga ner

en tank i backen vid alla uthus utom 4:ans, pga berggrunden.

Styrelsen fortsätter att utreda duschfrågan. Mötet enades om att det är ett alternativ
med en tank ovan jord.

Baja-Major
Ordforanden berättade att styrelsen har utrett kostnader for Baja_Major inom
området. Varje Maja 1200 Kr att tömma och den måste tömmas två gånger per

månad eftersom den innehåller kemikalier. Dessutom kräver leverantören att det är

plogat vintertid, så att tömning av tunnorna kan ske.
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Vattenskador
Kenneth berättade att vi har ytterligare en vattenskada. Den ligger i en mätarkista

som befinner sig utanfor vårt område. Vi hävdar därlor att vi inte ska bekosta

lagningen. Tyvän är det en juridisk kamp mot Stockholm Vatten, men vi ska

forsöka fore den till slut snarast.

Rapport från Kulturkommitt6n
Anette Westergren berättade att årets Loppis drog in ca 16 500 Kr. Anette kunde

också berätta att det snart är Listuddens dag, närmare bestämt den 23 juli, då alla är

välkomna. Anette slog också ett slag ör hobbygruppen som träffas en dag per vecka

och där man kan jobba med lera eller väva eller varfor inte ta med sig ett eget

hantverk.

Övriga frågor
Kenneth behöver hjälp med att sätta upp ny takplåt på Sky'ttebanan. Den som kan

hjälpa till, anmäler sig till sitt kvartersombud.

Vi har dessvärre ffitt problem med råttor på Listudden. Föreningen har varit i
kontakt med både Skadedjursgruppen på stadsdelsflorvaltningen, som Anticimex.
Vill man låna burar, ska varje kolonist själv vända sig till Anticimex. Aven
foreningen har ett fåtal burar till utlåning.

Kolonister påpekade att rishögen kan vara ett näste for råttor. Föreningen har forsökt
ringa stadsdelsforvaltningen, men tyvärr råder just nu semestertider, så vi får lugna

oss lite innan rishögen kan fraktas bort.

Man kan köpa biljetter till 60-årsjubil6et fram till den l3 juli. Man får givetvis bjuda

med nära anhörig. Vi räknar med att 300-400 gäster kommer till festen.

Vad gäller p-platserna, meddelar kvartersombuden att Siv i stuga 145 och Benke i
stuga243, att de samordnar alla frågor kring parkeringarna. Någon kolonist tyckte
att bilister ska tänka pä att inte köra så fort på området. Aven cyklister ska komma

ihåg att hastighetsreglerna gäller dem, också. Ett önskemål till bilister och andra

motorlorare, år att köra ut ur området närmaste utfart i stället ör att köra inom
området.

Någon foreslog att vägskyltarna ska kompletteras med de stugnummer som berörs.

I år sammanfaller Listuddens Dag och ldrottsdagen. Jättetråkigt tycker de som vill
vara med på båda.

Kenneth berättade att foreningen har köpt in en högtryckstvätt och en dränkbar
pump. Både kan lånas på expedition.

Avslut
Ordloranden tackade lor visat intresse och avslutade mötet'
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Styrelsen


