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LI STUDDEN S KOLONITR.,A,.D CÅnn S FORENING

Förslag till dagordning vid Listuddens årsmöte 19 marso 2AA6, kl 15'00

Lokal: Fyren, Lågskärsvägen 13, Kärrtorp

I Mötets öPPnande

2 Kondolera mecl en tYst minut

3 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

4 Fastställande av dagordning och röstlåingd

5 Val av ordforande for mötet
a.t 6 Val av protokolllorare

7 Val av Zjusterare att järnte ordforanden justera dagens protokoll

g Verksamhetsberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning'

ul I Revisorernas beråttelse

10 Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

l1 Motioner och styrelsens forslag

12 Fastställande av arvoden for är 2A05-2006 samt for 2006-2007

13 Verksamhetsplan och Budgetforslag

14 Val av vice ordforande2 ht

15 Val av kassör, 2 år

16 Val av två ledamöter 2 är

17 Val av ledamot, 1 år, fyllnadsval

18 Val av suPPleanter 1 år

tg Val av kulturkommitt6

>^ 20 Val av revisorer och revisorsuppleanter 1år

{ 2l Val av valberedning 1 år

ZZ övriga frågor: Ärets festfixare, Info från Skarpnäcks Stadsdelsnämnd

23 Ärets kolonist

7 24 Avslutning med lotteri (kulturkornmitt6n )
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Listuddens kolonitråidgånds förening s äs ongen 2005

funktionsans

Ordforande
Vice Ordforande
Kassör
Sekreterare
Ledamdter

Expedition
Suppleanter

Kenneth Lexander
Gun Svensson 648 07 23
Tomas Riben
Pia Lindblom
Åke Karlsson
Viveka Gavelin
Tommy Karlsson
Ing-Marie Allenius
Ulla Larsson
Tommy Karlsson
Lena Pettersson

Bostad
070 369 65 22
0739 98 72 89
643 12 21

070 369 65 59
641 5t A7

070 369 65 37
604 29 74
070 369 6s 72
97 s297

0737 39 0t 42

Stugan

643 1221

64t 5t 07

073 402 t3 13

93 20 2'l

j
Revisorer

Revisorssuppl

Byggnadskontrollant

Maj-Lis Gellerstedt
A-C Bennerstam
Lars Lindberg 86 25 37
Staffan Asplind 643 74 72
Viveka Gavelin A70 369 65 3'7

668 17 23

604 91 13 0705 29 91 13

$
Värdering
Elansvarig
Containrar
Intresselista
Stug{tirsäljning
Griismattor
Vatten
Vattentoaletter
Bilparkering
Föreningshus-
Värdar/uthyrn
Säkerhetsfrågor
Festansvarig

Kenneth Lexander
Tommy Karlsson
Åke Karlsson
Ulla Larsson
Gert Larsson
Roland Mattsson
Lars Fredriksson
Jonas Widigsson
Ombuden
Ulla Larsson
Maj-Lis Ekström
Siv Wåle
Gunnel Törner

647 93 23
604 29 74
641 51 07
97 5297
97 5297

91 07 76

97 5297
646 32 36
604 92 8t

39 t6 59

94 48 21,0705 46 32 91

073 402 t3 13

64t 5t 07
93 2A 27
93 2A 27

0736 49 A5 53

94 77 99

0704 73 3t 40
93 48 22

93 80 74,0708 55 08 47
Kulturkommittö Lena Axtelius

Anette Westergren
Kerstin Wemdön
Siv Blomkvist
Desirde Hans6n
Inger Härjerud

722 78 63
651 33 46
91 96 58
86 46 7l
91 23 2t
649 50 A7

604 53 64

604 57 47
94 86 91

0739 98 06 Sr

ldrottsforening Charlie Buchheim
Ame Persson
Åsa Åhlander

8t 66 42
649 s2 23

724 62 03

,a
Valberedning Äke Holm

Åke Pettersson
Ann Drott

712 48 t3
508 500 88
600 43 66 073 654 75 78

Adress- och
telefonlista

Fia Lindblom a7a 369 65 59



Allmänna regler

Återvinning
Contaifrar kommer att ställas ut på våren i samband med säsongstart. Containrarna

placeras vid Stora Eken, vid uthus 3 samt på stora parkeringen. I dessa fär vi inte kasta

fiirgburkar, vitvaror eller elektronik. Hittas sådant skräp i våra containrar, så fär

fiiråningen straffavgift, en kostnad som naturligtvis fär bäras av alla medlemmar. Under

20A4 fickvi en straffavgift om 2 500 Kr, eftersom det fams högtalare slängda i
containem.

Som tips kan nämnas att det finns en miljöbuss som åker ornkring och samlar in

fiirgbuikar, kemikalier, lampor, batterier och små-el inte större än en mikrovågsugn.

Här är tidtabellen fiir i år:

N. Sköndal - Gråhundsv. / P-plats vid Hemköp 7312,2414,1418 och 9/10, 18:00 - 18:45

Bilen stannar också i Hökarängen och Kärrtorp dagen efter. För närmare info, se

www.stockhoim.se.

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

frakd tiil tippen. Kvistar och grova grenar kan dock läggas på brännhögen, men inte

byggmaterial, rnöbler, etc. Kvistar och grenar hämtas for flisning. Här är öppettiderna

Behållare for KåillSorterilg finns vid kolonikiosken och ägs av Stockholm Stad.

Totalt eldningslorbud gäller på lottema enligt Stockholms stads Miljöforvaltning'

Försätjning av stuga. Styrelsen kontaktas for värdering. Vtirderingen utftirs av

medlemmar med särskild utbildning. Efbjudande om köp går till personer på

intresselistan, Detta forfarande kallas hembudsskyldighet och gör att priserna håller sig

på en nivå som ger flera möjlighet att fä ta del av kolonilivet'

Uthyrning av stugor iir ej tillåten enligt Stockholm Stad'

Bevattning iir s.k. varannandagsbevattning. Jämna stugnummer vattnar på jämna datum

och vice versa. Tänk på att en av de största utgiftsposterna är just vattenriikniugen.

parkering av bilar skali göras på anvisade platser. Gästparkeringar finns vid varje

infart octr på stora parkeringen efter fotbollsplan. Hyra av palkeringsplats var 200 kr.

Parkeringsansvariga är Siv Wåle och, Bengt Lundgren'

Häckar/staket har en högsta tillåten höjd om 110 cm. Det är tillåtet attläta häcken bli

högre i samband med portal vid grinden. Observera att häcken inte får vara högre än 80

crndiir den kan skymrna sikten på vägen, alltså i kurvor och korsningar.
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Veckodag Vantör (Höedalen) Ostberga

Måndae - torsdag 8.00 * 20.00 10.00 - 20.00

Fredas 8.00 - 16.00 r0.00 - 16.00

Lördae - söndas 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00



POST kan du under sommaren få adresserad till:

Kolonikiosken
Orhemsvägen
128 65 Sköndal

om du prenumererar på en rnorgontidning, levereras dessa i någon av de 5 lådor

som finns uppsatta i unrt.rtning till-uthusen. Eftersändning till sommaradress upphör

30/9 varje år'

Hyra av föreningshuset Hy"t för medlemmar är 5OO ls och för utomstående 1000 kr'

I}hvrnine *or., .rdasiåÅ dZrfir"r en kontakperson inom föreningen.,En deposition om

ffiää"il;ä;Å;l^ o*.r, avbokning inte gön senare än 3 veckor före

fesaillfället.

Arbetspliktsdagar 2006

Första arbetsplikten genomfors forsta lördagen och söndagen i maj' Dttft då samling

vid Föreningshuset *6,ri koncentrerut ott på våra gemensamma ytor' ovriga

arbetsplikter besttims och utfors inom det egna kvarteret' Kvartersombudet ansvarar för

att avprickning görs.

Expedition
Expeditionen är bemannad två tillftillen i veckan under säsongen, dvs 2 maj - 31 aug'

Expeditionen når du på gaveln på Föreningshuset'

Onsdagar kl 18'00 - 19'00

Lördagar kl 10.00 - 1 1.00

Rabatter

Inköp av trädgårdsprodukter/växter
rnÄUCÄNOSFI{,JSET I SKARPNAO(
ger 10 o/o nbattmot uPPvisande

av plastat kort.

Kortet skall medfölja stugan vid

fönäljning/köP.

5

Rabatt På Lås

Fanta Lås
ger 15 o/o nbawmot uPPvisande av

det inplastade kortet.



I

(

Verks amhetsberättelse

Lisrudden hade under året en omsdnning på dtygr en miljon kr" De största inkornstema är

fO"rer *rabmsavgiften och arrendet. d"d.r fohaäretvar arrendetl:38 kr per nf. Den

,i[ nor.rrirrgen ar, Stockholrns Snd utarrenderade marken omfattar tota\t'l'!7 961" fif -

Därav betaftr Listudden för 113 104 m2, resten består av allnninning.

Styrelse och funktionärer
Sryrelsen har under året haft 12 protokollförda möten samt ett årsmöte, ett sornmarmöte

och ett konstituerande mOte. Sryrelserep.esentånter har oclså varit på FSSKs ånmöte, på

Z-klubbanmörcn samt haft möten med Kvartenombuden'

En styrelserepresentant har under året bemannat^e4peditionen en dag.i veckan, rnen har

,rarit ånträffbär inom området även annan tid. Vår AnHggningsansvarige - Viveka - har

oclså ftmge rat som kontakman för kvartenombuden

Dfuek efter förra årsmötet, lanserades vår hemsida, rv-r'w.listudden.corn. Det är ÅLe Uoltn

ä;;rpe" till den. ÄL* itt gjon en jänejobb med bl 
?.TuTsf,bilder 

f11 :?:
.rr.rr.Å"g och rryrcket annat. Du har vdl varit inne och kikatl Ake nr taclsamt emot ttPs

om sa6er som ska * 
"pp 

på hemsidan. Vill du ståta med bild och telefonnummer på den

;hKifi; ;;il ;; h;#il; så fyller du bara i blanlsetten som skickas med deua häfte.

Kornpetensutveckling

I år har vi inte köpt in någon utbildning från extern leverantör.

Med lemmar och stugbYten

Medlemsantalet under året har vant 3l7,vilket motsvarar antalet louer. Medlemsavgiften
-fr", 

.,,",.1, fOöO krlår. Under året har !2 srugor byn,äg9te och 3 överlåtelser har skett'

*raffirr,*ir, ,"iö, 
"ia 

iå*ari"ag ,ri toob [r. Intridesavgiften till Föreningen har

varit 300 kr.

Arets kolonist

Till årets kolonist utsågs Kerstin WerndÖn, stugaZl2' Kerstin fick ett diplom'

Kvartersombud

Nu har kvartersverksamheten varit igång drygl ett år och organisationen börjar sätta sig'

Men ombuden känner själva att det tit *u"gu-"tuetsuppgifter och det kräver en hel del

tid. Det finns några sakär som kvartersombuden vill jobba vidare med. Dels vill man

ii1" pa hur arbetipliktsdagarna läggs ut. Dels vill man ha rner samarbete med styrelsen'

O"t f.un gälla inkåp, lageåilhing åv arbetsmaterial och rena arbetsbeskrivningar'

Så här har kvarteren varit organiserade under året:

Område 1 Catharina Neidemark

Område 2 Birgiwa Pettersson

Område 3 Lena Flellström

Område 4 Siv Wåle

område 5 Evaxptu"a, Bengt Lurdgren, Rola1d ldattsson, Britt-Marie

Ivlathiasen och MiCae I och Marie Fltlt"

?
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Ra pporter frå n kva rtersornbuden

Område 1

Å plötsligt så var jag orrrådesansvarig!! Som relativt ny kolonist (köpte hösten 2003)

var det väl inte riktigl vad jag riiknat med. Men det var en utmaning.

Vi områdesansvariga fick en hel del uppgifter att ta itu med under säsongen.

Parkeringsplatser, uppfräschning av toahuset, arbetspliktsdagar, syn av samtliga sfugor

inom området mm. Det jag spontant kan känna är att vi var for få personer till for
många uppgifter. En del uppgifter blev klara, en del inte och en del blev helt fel.

I vårt område har vi 5 parkeringsplatser, väldigt många äldre medlemmar som har svårt

med tyngre arbeten och ett flertal sorn redan åir engagerade i andra kommitt6er och

uppdrag. Det säger sig nästan själv att vi inte hann med upprustningen av alla platsema.

Ett gäng gjorde ett "hästjobb" med att skura vårt toahus och toaletterna inflor målningen

av golven. TACK alla ni!! Det var ett riktigt äckligt jobb!! Golvmålningen blev klar
men tyvärr inte på rätt sätt p.g.a. fel infonnation angående materialet. Nytt lorsök i vår

hoppas jag.

Cathis Neidenmark

Ornråde 2

Utöver vårstädningen prioriterade vi omarbetningen av 4 parkeringsplatser, där många

kolonister deltog med liv och lust trots det urusla vädret. Den stora parkeringen vid
foreningshuset är kvar men den ska sty'relsen rekrytera folk till denna säsong.

Ordforanden delegerade även till mig att ansvara for kontakter med Anticimex, utbilda

kolonister i hur de skulle vika ihop råttffingare samt genomfiira översyn på utställda

fangare av Anticimex, Totalt delades ca 80 råttfångare ut spridda över hela området.

Kolonisterna uppmatlades att hämta mer råttgift under säsongen på expeditionen"

Vi hade en kvartersfest där ca23 glada grannar deltog.

Birgitta Pettersson

Ornråde 3

Ornråde 4

Det har varit ett lärorikt forsta år med kvartersindelning. I område 4 har vi satt upp

vägskyltar på Kioskvägen, satt upp infartsskylt vid kiosken och satt upp en

skvallerspegel i hörnet Mellanvägen-Kioskvägen" Vi har gjort i ordning p-platsen på

Kioskvägen. Golven inne i uthuset har blivit målade. Vi har rensat runt uthuset samt

rensat runt och i bäcken.

Till nästa säsong planerar vi att fräscha upp duschrummen. Vi tåinker slänga ut de

äckliga duschkabinerna som står där. Jag vill tacka alla som har hjälpt till under

säsongen

Siv \Wåle

7
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Ornråde 5

V-ad har giorts av arbete n:

r Vi lrar fåu uppfråischade toaletter.

. Npralad pump
* Grivda dihn och rensade p"platser cch gronytor'

c En del np pplats ricken
o Många har jobbat På festema"

c Vi har haft ganrfest yilket var'irevligt

o Vi har Lolsai laffe c,ch ttågur har bakat dll en av arbetsdagama

Jag har informerat oq allt iag vetat på toa-tavlan, vilket hai lilsts av ma51

"/ilrgr.*lor lug ,o'rl;u_*Jt afis oih i*. ta förgivet an folk känner till hur saker och ting

fu:kade förra året.

io,rlusrlåd"n har nytriars lite , s;1 den får vi lobba för ndsta år, Mer som

h<rmrnunikations låda kansia..'

Ewa fupluncl

Hvenemang
Gunnel römer och årets festkornrrriir6 hade ett digert arbete under året. vi hade gökotta

och midsomrnarfest. ii ita gfunapå hemsidan for åar finns det många bilder&an dessa

fester. Det syntes att vi haie roligt! Ir4en den stora utmaningen i å1Yar Trstås 
60-

årsjubilöet. Det var ett stort evenemailg med många gäster. Men allting löpte på utan

mankemang, som om atrla furrktiontirer inte hade giort annat' Vi tackar också for den

show vi fick se, Det var båcle nnagdans och sång och musik. Mycket uppskattat från alla'

Festen kostade ca 150 000 oc1vifiok in ca 38 000 kr som biljettintäkt' 
-

Kulturkommittön skänkte 15 0fJ0 att :rnvåindas till festen. Festen blev alltså något dyrare

än vad vi ffån början haele tärrj<t, rrren vi trok mycket ft)r pengarna.

K"uiturkommittÖn har arrangerat Loppnrarknad och Listuddens dag' som vanligt mycket

uppskattade alrangemang'

Vaktansvariga anordtlade en fesi fiir oss som gick vakt under året' Som vanligt var det

jättegod mat och en trevlig tiiistäilning'

Anskaffning och investeringar

Vi köpte in en höpryclatvätt å e SOO kr och en drinlöar p"TP för ca 1 O0O kr detra år'

MerJlernnu*, r."n"i{r"ä;;; *n drporitionsavgtr. Det finns dven vdltar, metallstegar

o.h 
"nttrt 

material för utlåning, sedan tidigare'

Föreringen har köpt in 4 mobiltek:foner som inneh'as av ordförande, seLreterare'

ä;d-ä;;*r'rurii "".rt 
*tå;fi;gt""tu*tig. Telefonema dr inte penonliga utan följer

innehavaren av tjdnsten"

vi har fån en hanclikappnmp tiii sivints från en medlenr Det tackar vi för, eftenom det

bewder att vi inte f,-.tioi,*'" b:rug" en rarnp och alltså slipper en kostnad' Rampen kommer

uo itor,r.r^ vid de tillfällen den behö's'

8



UncJerhåll

tjnder året har vi drabbats av problern med råttor. Efter mycket utreclande om hur visi<ulle bära oss åt, visade rJet sig attvaqeenskild kotonislsom har stugan ftirsiikrad, fickvända sig till Anticimex och fick cär rana råttburar. vi fär hoppas att iåra
ansträngningar detta år har burit fiukt, så att kommande säsong innebär f;irre råttor.

vattenskador har vi haft t'lera under säsongen. En av dessa skador kostade fiireningen
ca 30 000 kr. En sumlna som ftirsårknngsbäragetvägrar ersätta.

Under 2005 valde vi att reparera våra parkeringar, som har varit eftersatta under lång
!d'"nei visade sig att kostnaden blev sa hiig, aii vi var tvungna att avbryta arbetet.Parkedngsplatsema kostade oa 1'15 000 kr.J dessa poute, iigger inköp stolpar 

'chräcken till parkeringarna silrnt grus. Den stora kostnaden rrui riatrru hyvlinjen ochgrusningen.

Nattvandringar under året
Narfvaktande har gått bra cienna säsong oskså. Ett inbrott har skeft en kväll eller nattunder höstlovet i början av novernb*r. A*r*r, har det varit lugnt. Dåirernot f,u, ottudöffama till uthusen varit olåsta så där behövs en starpninj av dem som använder
utirusen vintertid.

Siw vill taoka alia dulctiga nattvairdrare som trotsar kyla, mörker, snö och halka ochväl.jer en natt på Listudden istäiiet ftir en skön tv-kväil hemma eller utekväll på krogen.

stlrelscrn tackar fdr det gångna året och hoppas på en givande kolonjår 2005-20a6.

tsrenneth I-exander, ordf

Tomas ltiben, kassör

Ing-Ii.4arie A-lrlenius, ledamot

Viveira Gavelin, ledamot

Lcna Pemersson, suppleant

Gr.rn Svensson, v ordf

Pia Linblorn" sekr

Åke Karlsson,ledamor

ulla Ianson, suppleant

I

Tornrny Karlsson, suppleant



i,i studdens Koionitriidgårdsf,or'

Räkeriskapsår: 05-01-01 - 05-12-31

Resultatenhet: I{ela ftreningen
P*iod: 05-01-01 - 05-12-3I

Batransrapport
Preliminiir

Sida: I

Utskrivet: 06-01-06

Senaste vemr: A274

0nrsäti:ningstillgångar I
i0i 0
r 020
1040
1.114

Kassa
Postgiro
Bank
Thomas Jansson red kto

o"1 <<

192 806,48
I l0 556,14

2 000,00

_o)) Ä\
-92384,44

0,00
-2 000,00
-9171,00

0,lQ
t00 422,04
1 l0 556,14

0,00
0,001450 Skattefordringar , v l/l'uu -v ur'vv v'vv

-#::e::-*'.------_
9171,00

5-: a ömiattninestiligångar I

fu:läggningstillgångar A ^A Äa1 ^^ ^R.7 
n1630 skattekonto qr99 - 191'99 - 191'99

ffi --0F0-- 467,0a 467,00

S:A TILLGANCAR

SKULTJER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Kortfristiga skulder2510 Personaiskatter * - 2 6i?'99 :3!:?'99 9'99

ffi*** - -263e,00 o'oo
i,;

SåTL"iAer 
---

Eget kapital o-^-*,ra-,i l9 526,80 0,00 -19 526,80
2g0l Reservfonri '

zg0zEgetkapital-139912,81-117311,12-257221''9{
2gA3 Mil.iöfond -100 000'00 0'00 -100 000;00

2e0e Ärets resultat 
--- 

;f q !::'?g 223 e61 '01 165 305'45

ffi -_"-L
SASffi" t04 010,89

\

h
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Resultatrapport
Preliminär

Ackumulerat jC!9q fe q Periodbudget Ack/periodbudg

7i2l E

i,istuddens Krrloniträdgårdsför.

Riikenskapsår: 05-01-01 - 05-12-3 I
Resulraienhet: Hela foreningen
Period: 05-01-01 - 05-12-31

1"Ta1

7723
t l.!.1
7725
i726
7727
7728
7730
7115
774A
i16t
7762
7763
?764
7766
7767

Sida:

Utskrivet:

)

06:01-06

Senaste vernr: A274

El forbrul,n Uthus I ('rorrt 107)
El lit$rukn Föienirrgsh:is ltomt 122)
Ei för'brukn Uthus 4 (tornt i9l)
Föreningshus
Etr fttrbrukn Uthus 3 (tomt 220)
El ftjrbrukr Uthus 5 (tomt 280)
El lbrbrukn Fotbolisplan (tomt 312)
Slarnsugning
Sophåmtning
Containers
El nåtkostn {J',hus 2 (tomt 95)
El nätkostn Uthus I (tornt 107)

El nå&ostn Föreningshus (tornt 122)

El nätkostn tlthus 4 (tornt 191)

El nätkostn Uthus 3 (tornt 220)
El nätkostn Uthus 5 {tomt 280)

-631,00
-11 334,00

453,00
-27 103,00

-216,00
-'J77 

"00
-669"40

-59 041,00
-102 1.76,A0

-19 924,40
-2 009,70

-106,34
-r 684,39

-393,50
-127,46
-t26,70
-4s2"91

0,00
-34 920,00

0,00
0,00
0,00

-52 521,00
-1 I 0 59CI,00

-22152,04
0,00

-375,00
--5 838,00
-2 000,00

-60 000,00
-375,00
-700,00

-3 000,00
-73 000,00

-104 000,00
-25 000,00

-375,00
-375,00

-5 837,00
-2 000,00

-375,00
-375,00

-3 000,00

t68,3 %
194,1%
22,6%
A< a o/

57"6%
53,9 %
22,3 Yo

80,9%
98,3%
79,7 %

535"9 %
2i",4i7"
28,9 0/o

19,7 %
34,0%
33,8%
ts,t %

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,007768 El nåtkostn Fotbollsplan (tornt 312)

ilä3]il'e;-6stni -589 663,6? -504 385,12 478 776,00 123,2%

idesultåt f öre avskrivningar -103 589,94 5? 551,00 417t7,00 248,3!/p

F-eiultat eft er avskrivningar

Firransiella intiikter

-r03 589,94 57 551 ,00 4t 717,00 248,3 0/o

8020 Råinteintiikter * 0,00 * 351,56 - 400,00 0,0 %+

0,00 351,s6 400,00 0,0 %S:a Finansieila intåkjer

41 317,00

nbsiltat tEiäEotslutsdispositioner och skai:t -r03 589,94 57 902,56 41 317,00 250,7 %

R-ttsuffiEre akatt

Skatt
8910 Ärets skattekostnarj

-r03 589,94

-3 059,95

s7 902,56

753,00

4t 3t7,00

0,00

250,7 %

5:a Skatt -3 059,95 '7s3,00 U,UU

ffi-- -t06 649,89 58 655,56 41 317,00 258,1o/o

8999 Redovisat resultat t06 649,89 -58 655,56 0,00

7

7
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Listuddens Koloniträdgåidsfttr.

l:',äi;enskapså;: C5-01-01 - 05- 12-3 I
ltrsultatcnliet: Hela föreningen
F:;ioci: 05-Cl-01 - 05-12-31

30i0 Arrende

Resultatrapport
Preliminär Sena^ste vemr: A274

Ackumulerat Periodfg ar Periodbudget Ack/periodbudg

Intäkter
K-iass 30

Sida:

LTtskrivet:

I

06-0t -06

98,4%
tal,2%
97,4%

t37,5 %
80,0 %

301 I
30'12
301 3

301 5

3016
301?

Medlemsrvgili
Bilavg
Intresselista

27t 613,00
508 000,00

37 000,00
35 750,00

2 100,00
59 900,00

283't99,00
506 400,00

37 200,00
27 500,00

276 000,00
502 000,00

38 000,00
26 000,00

6 000,003014 Inträde
Arbetspliki
Förseningsavg
Inkommande bevakr'ingsavg.

4 800,00 3 600,00
35 500,00 40 250,00 0,00

I 400,00 0,00
20 840,00 0,00

3gl8 Nycklar 0,00 ! 080,00 0,00

30i9 Övrigt qqq --ll-{W- ,--- 0'00 -ä sa?ffi @eI
Klass 3?

3230 Fester Iottfiirs tonrboiir 34 882,00 46 3 t 8,00 46 000,00 75,8%

t:a Klass 32

,1
Öwiga rörelseintäkter

3810 Uthy,rn ffiren hus fest/dans ftir medl

34 882,00

9 530,00

46 3 t 8,00

7 700,00

46 000,00

0,00

75,8%

s:;öv';igaröreisefiffi- 9 530,00 7 700,00 0,00

iirhållna bidrag
3990 - Övriga intäkttr 62 979,50 

-0.9Q--- 
0'00

Unmaimin."g:--- -_'--
S:a Intålcier

l)irekta kostnader
4010
401 I

Arrende Stadsdelsförraltn
Medi.avg"andra flire;ringur

r 062 054,50 976521,09 894 000,00 I 18,8 %

97,7 Vo

115,6 %
100,0 %'12i0 Idrott

,269 685,00 -268 733,00 -215 948,00
-87 560,00 -71 875,00 -7s 750,00

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

.i230 Utg.ftir såsongens festcr -37 606,06 -42 720,88 0'00

4240 ut;iffffffoårsjubileurn --,,. 
-14993&e-l {i,00 :ryqqq4q--" 2ee,e%___--_***ffibj-Jkffir ---** 

- 

-5487894 -387 328,88 -405 698'00 t35,3%

Eruttovinst 513 264,53 589 t92.12 488 302,00 105,1%

7

h

Feisonalkostnader
5010Löner-23339,00-7465,W-18000'00t29'7Yo
5260 Rev"arv 0,00 -1 400,00 -l 400'00 0,0%

5450 Milersättning -728,80 0'00 0'00

5610 ArbetsglvarJvgifter -l 623,00 -829,00 -2 400,00 67,6%

56jt Löneskatt -l 500'00 0,00 -2443'0tJ 6l'4Yo

5810Utbildning0,00-1651,00.15000'000'0o/o;ä;ö o:r;;;ö'q.ps'r${q"*.: ;:J{L ---1t?i1,99- 
;1?999'9? ,9'9.1t---21W80 - :2t256,00 -51243,00 53,1o/o

Öwige kostnader
65 i0
65?0
6550
6812
7A1A
T01 I
7310
7410
7412
1413
74t7
742{J
'1443

7445
?7\A
i7l5
7i?.0

Adm o kont{}rsmatr
Telefon
Datakornmunikation
}/Iobiltelefon
Frakt och transpoi"t
Hernsida Listudden. com
Föreningstörsä}:ring
Ävg,PG &Bank
Årsmötet
Styrelsen
Bevakningskostnader
Blommor/l(tansar
Gräsmattor och sköts.av grönytor
Yägar
Vatten
Uthus
El energi

-u 626,91

-l 500,00
-3 748,00
-5 067,00

0,00
-778,00

-8 08s,00
-l 456,50
-6 925,A0
,8 412,0t

-2A 771,4A
-397,00

-2 029,00
-243 790,00

-l 696,00
-38 989,85
-7 476,00

-2A 129,20
,4 900,00
-6 380,00

0,00
-5 085,00

0,00
-15 276,00
-i 521,00
-9 A62,04

-31653,77
-24 656,25

-1 733,50
44 012,50
-3r 093,90
-26 447,40
-35 06B,00
-27 184,04

-t5 000,00
-4 950,00
-6 550,00

0,00
7 000,00

0,00
-7 776,00
-l 500,00
-9 000,00

-t 8 000,00
0,00

-4 000,00
-15 000,00
..20 000,00
,35 000r@
-62 000b6

0,00

77,5 Ye

30,3%
57,2%

0,0%

1CI4,0%
97,r %
16,9 %
46,7 %

9,9.o/1

t3,5%
I 21'8;9 sÄ

' 4,9%
62,9 %



MOTIoN TrLL ÅnsnnötrT 2006

3å gn:-nd av vissa sr'årigheter att rei$ycera toalettansvariga samt aw hitta Limpliga
arbetsuppgi{ter för våra äldre och inte så armstarka följer här en fönlag:

Låt varje område själva välja mclla nZ *ltnmativa lösningan

1. [.h.se minst 2 an'cderade stärJansvariga" Dessa skall då sköta städning erc, av
vatientoaietter och duschar under hela säsongen, utom vinterperioden. l)et bör -zara nrinst
två så an de kan sarnråda lu"ing er'. frårrvaro så an båda inte är bortresta samtidigt,

?-.IÅtintresserade kolor:ister annvila intresse,/skriva upp sig på lisa för var sin stddvecka
l.uider sdsongen. Denna vecka räknas då som utford aöetsplik. Det avsatta arvodet
utbetalas då till områdesansvar"ig scm kan låta de sorn sridat själva välja vad de vill göra för
pengårna.
Middag, deia., e. dyl.

Man bör kiurna ha möjlighet att äncira altemativ får säsong till sdscng beroende på
irtiesse. Men detca uppdrag är en sådant som de flesta kan klara av urder en vecka även
onr rnän är äldre, arns\?g,, ryggskadatl etc.

Arbetsbeskrivningen för toalenansvarig bör vara uppsatt i uthuset. Dels naturligtvis, om
nrur väljer ak2, sä aw alLa, vet vad de ska göra. Dels för an alla skall veLl vad som ingår
(lrlte ingå{ i den ansvariges uppgifter,

Ansrattt för vinterhanteringen a.r larin skall inte ingå i dessa altemativ utan fortgå som
ridigare.

Lhtharina Neidenrnark, tonrt 139

$tyrelsens korrunenbn
Sryrelsen stäiler sig positiv till moticnen. Sqnelsen anser at[ eftersom ansvaret för
toakttstd.dningen nu ligger på ki'eneren, så är'det inom kvarteren man beslutar hur
tc;alettssidningen ska gå cill. Däremot ser srytelsen vissa problem med att avskriva sysslan
rnct arbetspiiken. Det finns en risk for att .man utannar den kader som ska utföra annat
,rrtrete inorn föreningen.

13



Styrelsens forslag

Duschar

T'ill {bna årsmötet, töreslog styrelsen att vi skulle bygga ett nytt duschhus där 4:ans
uthus är idag. Årsmötet awisarie fir'slagot och uppdrog åt styrelsen att göra en ny
utredning.

$tyrelsen har återigen utrett frågai:r och loreslår i stället ombyggnad av i örsta hand

rthus 4. Kostnaden for ombyggnar.i kan appliceras även på de andra uthusen. Förslaget
kräver att allt arbete görs av rnediernmama själva.

h4aterialkostnad lör am bygga. ett g':dldnt våtrum är ca 40 000 Kr. Aöetskostnad är inte
innilmad. Kostnaden kan särikes nå,gor orn vi i suillet för plåtta[ använder oss av talpapp.

L Bårie yner- och innertak måste bltx tx. Virke och talplåt, ca.29 000 kr
l'a bon du-cchliabinema, anvdnda. duschdraperier + böjd duschscång, ca.500 lrr
B;.ta ut den gamla väggbekläCruacien. Uirderarbete: prairna väggar + innertak, ca 3 000 kr.
Befintiig fl?ilr är OK.
Golvet måste spacklas orn så afi det blir riin iutning mot golvbrunn samt ny
golvbeklådnad, ca 5 500 kr.
Fönster mfote åtgärdas (rnålas c,m mcd våtrumsfärg) eller bpas, ca 2 000 kr

Kalb4en fiamtagen ro Ä}tt Karl;son cch Viveka Gavelin

Ven'ksamhetsplam
S-yr:eisen hoppas att fusn'rcitet kan godirinna fiinlaget ovan. Det är vikigr an vi gor något
åt cir.rschfrågan i år. Vi har avsatt 40 C00 i buclget for åtgärder av durchhuset"

' Li|rorn förra året viil vi ha concainrui'endast på vår'kanten och clet är budgeterat med
25 000" För vägar och parkeringar harvi endast budgeterat för mininnlt underhåII, dvs

"10 000 för båda tillsammans" Styrelsens fönlag är an färdigställa parkeringarna om
ekonr:min så dllåter. ]viaterial är redau inköpt, så underhåll i form av plikartete ska

i g*nomföras, men lrryling och grusning görs i mindre omfattning än föregående år.

Bridgeten för fester är 50 000 hr" ])etta ska råcka tiJl både midsommar- r:ch höstfest och
lite tiii.

I övngr vill styrelsen verka tillsamrnan rned hrartersornbuden, för att fönaltningen av

cmrådet ska gå så bra sorn mojlier:. Kvartersombuden har pekat på flera omsuindigheter
sr:m kan förtätrras. 'fillsarnmans ska vi fönöka genomföra manga föråänringsfönlag.
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Forteckning över besiwade löner, arvoden och andra
ersättningar inom föreningen 200 4-ZA0S

0rd[, te

iV,rdförande
i'v offiGitfi]e'säirni;
iSffi

*

/möte
nrrl

150

167

9ö0

isSd
7AA

Kassör 4 35ö

999
999t's'p"n'i 

000

999

e'nä:*:il'{r.rfifG;
? CriOlurhus. För duschama

.:*gå00 X z.
999/mm

f.T'elefonenäuning utges med 5 Ctl0 kr totalt att fördelas på funkionärema" Pmxis enligt
tabelien ovan, rnen kan ändras orn telcfon utnprjas annorlunda.

Arvotien till styrelsen är 7 000 ls totalt. I)essa har fördelats enligt ovan enl praxis, men kan
föneås ändras på sarnma sdtt som telefonersänningen.

a).Parkeririgsansvaret salnt ansvär'för att toaletter och duschar hålls frdscha, kg.r från i år
7:äl<vaneren. I{ur pengamaf,jrJelas, heslutas inom resp kvarrer.

i tr:lefonenäftning 'F
L,_-_-**---_-.'g

i l"oalensrädning a)

L ^'.-.---_-_
I I iLsvärdar
l"IörrsefC
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Forteckning övel: löner, arvoden och andra ersättningar
inorr: föreningen 200 6-2Q07

V ordfcirancie

Sekreterare

Ka-ssör

Kassör. telefonersä
Supnleant
.Revisor

1 5il0

is för hemsiclan 999

Flusvärciar 999/man

l$'!q'4.Iirudg_ 15A/lnöte
l;-j:-,-;--a;*

l Reseersätning
I

i
I

Skanelri emäturing utgår
gällanri e besrarnmelser f ast-
sr;illda- av skatteverket.I

;\n'oden till sryrelsen är 7 000 i<r totalt. Dessa har fördelats enligt ovan enl praxis.

'i) Parireringsansvaret sanlt ånsvar f'ör ati. toaietter och du"schar hålls frischa, ligger på
ki,ilrteren. I-Iur pengama fiirdelas. beslutas inom resp hvarter.

999./n"ian

i?Töö

Ånsvarig för contairrrar, 50O/uppgifi, totalt 1 500

i-ri.ebel--
iKöiistan, e.ndasr

i telefonersdunin

"loaletrstädning a)

16



Budgetförslag för säsongen 2006-2007
Listuddens ko!oniträdgårdsförenin g

Budgetförslag 2006

Kostnader

Mediem savgitter för föreningen
Arrende
ldrott
Adm, tel
Möten
Gåvor/l<ransar
Sophärntning
Containrar
Slamsugning
Ljthus, Föreningshus
Gräsmattor
Vatten
Vägar
Parkeringar
Fester
FörsäkrinE
Sociala avgifter
Arvoden, löner
Transporter
5i
Utbildning

Sumrna

90 000
276 000

43 000
26 000
2 000

120 000
25 000
70 000
50 000
15 000
35 000
20 000
10 000
50 000
I 200

12 000
38 800

7 000
30 000
4 000

932 000

lntäkter

Medlemsavgift
Arren<Je

lnträdesavgift
lntresselista
Bilavgift
Föreningens fester
Råntor

Sumrna

505 600
280 000

5 000
35 000
60 000
46 000

400

932 000

LI
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Kultrarkornnnit(6ns aktiviteter 2005

f{obbgruppen verhade un,ier hela säsongen varje måndag kvllll. Må1rga artretade med

kerarniL mån aven koryrnålnrng c'ctr vävning jobbades der flitigt rned.

KuJrurkonrndudn anordnade sorn vanl.igt loppmarlinad. Inkornstenra från denna, skinktes

dll föreningen sorn hjälp dll60-ånfesten.

ilå Lisruddens dag sålde rr:anga rtruktiga kolonjster sina handarbetsalster. Dagen bjöd också

på hiistridning, t*clorittgstdvling, tipsrunda, korvgrillning och kaffe med dopp.

Icåroff sföreuingen informer ar

UnCer året har #vlingar håliits i friid"rom, volleyboll, boule, vinteridrou och Lisrudden runt.

Aila som har stuga på tfunt id.n är aver: medlernrur i idrottsföreningen och_är välkcrmna

art cleltaga i aila våra a.kiviteter. Vid frågt;r går det bra att kontak1""gg" i idrcrwssqzrelsen.

Äicivfteler anslås på ansias.stavlcrn;r.,fuigå.ende övrig verksamhet hänvisas till LIF:s

årsmöte. Tid och ptrats affischems p;i anslagstavloma.

stuga 105

stuga 272
stuga 243
stuga 238
sruga 202

Volleyholl: I-ag "lV{ormors \nC" Aclara 289, L.asse 314, Monica 105, Berit ochJonas'2LV.

Bu.uiä: Lasse fenggren 314. I.ag-Bode: tr.asse Tenggren 314 och Bosse Lindgren 96C,

1rrddennrnt
rss Namn;ro;ta;@

L1lllär lstGranc
fu-io år ltusarFlellström

mer i6 äldre i F{elene Jonsson
rkorlTr15 

_ffi*

Tid Stuga
8:01 314
7:36 268
8:50 22s
10:06 268
7|58 268

I.o;0"10
rdmtt

Sara n 11',54 2+3

rner | fua Ahl.rnder._-ma'*F;n$; 243
289

9X Grris Lrurdeli 217

93 The odor lvfaric/Lals s on
Adam Kotle

269
225

95 Assar Hellströrn 2?5

97 lylanias \Wirtrfusson

Felicia Ahlstrand
274
300

99 Dennis Frednksson 85

01 Melker Pe.rsson 264

Markus Gninberg
t-qlq! !r'rytb-9is---

L5t
211

L

Orclförande
Sekreterare
Kassör
i-edamcrt
Ledamot

Crarlie Buchheim
Ame Perss.:rr
Äou Ähl*d*t
jonas 'Vicligsson

Kjell Persson

P

lF{erar 16

ii'öl-r 11-
I l)^'L.. ö-'l
LlEbnq
i&ssl
lFlicko:
iFiö

Da

En ictb,ollsmatch spelades också: Seniorerna - Juniorerna 5 - 4. iB



lnforEnaticln sm byggtrlv och bygganmälan
till dig soam vf;xl bygga nytt eltrer ändna inona
din kolonitrott
Söderort
Detaijplanelagda ouuåden; Dianeiunrj och $tugan

områcien utanför detaljplan: Dalen, F,ker;. Orhem, Lisfuriden, Odlaren, Orhem, Skaipnäck och Skrubba.

Västerort
Detaljplanelagda ornråden: Iris L.illsiör:äs, Jiirva, Riksby, Solvalla, Stora Mossen (ornrådet öster orn
Nyängsvägen), Sundby och Åkeshov IIL

Områden utanför detaljplan: Iris Glia, Iris Riksby, Linnea/i(ortenslund, I-övsta, Stora Mossen (området
väster om Nyängsvägen) och Stugängeir.

I områdena finns bestämda. regler lch riktlinjer för vad som får byggas på varje lott och ör hw stora
byggnadema får vara. Kontakta din örening eller stadsbyggnadskJntor"t ra å, du veta vael som gäller i
ditt ornr'åde.

oirservera att foreningerrs tillstånd alltici krärzs för alra åtgärder.
Vissa åtgärder kräver också att du iiar bygglc'v och gör en bygganmälan hos staclstryggnadsnämnden
irman arbetet starl.är. Stadsbyggnadskontc.,rel handlägger cletta.

],lxempel på vad du får göra utan bygglovöygge,nmälan

n upptöra växthus max 5 rrr2 crch lnax 1,5 m högt

u uppföra pergola utarr tair

n bygga lekstuga max 5 m2 r.rch max 1,5 rn hög

. anordna uteplats högst 0,5 rn ovan mark

' fiirga om fasad eller iak (gäller e; tak i området Stugan)

o sätta upp solfångare som är rnax 2 :nt2

. bygga staket/plank som är lägre än 1,1 m över rnark.

I ;illa områden betröver du byggtov,&ygganmäian för att t ex:

" bygga ny stuga eller fou:åd

* uppftira växthus trögre ån 1,5 rn dock högst 1,9 m.
(Växthuset där ej överskrida 5 nJ ,)

, bygga till din stuga (t ex rned veranda)

' installera eldstad

. bygga staket/plank högre än i,l m över mark



o bygga mrr h"ögre än 0"5 m (gällcr även stödrnur)

I områden sonr hal cleialjplan behöver du dessutorn
b,vgglov/ bygganmälan för att

ö byta typ av fasa<trbeklädnad

o byta taktäckningsmaterial J'rån t ex tal'paruror i tegel till liknande av plåtrnaterial

e ta upp ny eller sätta igen döi'r ellei- fönster i fasad

r åndra martrcnivån ner än 0.5 m genom schaktning eller fyllning (rnarklov)

, nnra en byggnad, Byggiovstiia åtgårder t ex pergola utan tak, kräver inte rivningslov.

.Å;rsökan tlrn bygglov/rivningslo''r';;örs på särskiid blanketr från stadsbyggnadskontoret. [:]laitLcttrrkircl ,,

Ausökan lämnas tillsammans rned 3 orngångar ritningar till foreningen för godkännande. Föreningen eller
dtr själv vidarebefordrar ansökan till oss. Lämnas zuisökan direkt till stadsbyggnadskontoret skickar vi den
till föreningen f,ör godkänrrande elier ylirande.

Om clu vill b1'gga närrnare än 4 m fi ån leitigräns mot granne, måste du ha dennes skriftiiga godkännande"

F-itningar:ia ska vara fackmässigl. i:rfoi'da, skalenliga ( I : 100) och måttsatta (ej ru1at papper). De ska också
rnni:hålla sifr.rationsplan (skala 1:atJO) övei iomtlotten sorn redovisar vilken byggnadtillbyggnad som
ansökan avser.

Bygganmiilan/ rir,rringsanmälan görs nå sdffrnla blankett soui bygglovsansökan. Byggherre (:
loitiurehavare) crch daturn fiir byggstarl anges (senast 3 veckor innan byggel avses starla). Byggsarnråd
och kontrollplan behövs inte när du bvgger eller ändrar inom din kolcnilott. Byggherren/lottinnehavaren
åns!'arar för att tillräcklii,, kontr,:li utförs

rlvgift ffir byggiov och bygganmälan tas ut enligt en taxa sorn faststäils av kommunfullmäktige.

Väikomrnen att kontäkta oss om dii vill veta rner om bygglov och bygganmälan som rör koloniträdgårdar!

$öderort: Gunilla Jiriberg 08- 50$ 26 516
Västerort: Lintla Scherdin 08- 5C8 27 349

.\t.rc 2005

i;öljande avgifier gäller för b.uggl:r,' unrJer 2005:

Nybyggnation: bygglov 1214 ls + blggarrnälaur 552 kr :17661<r
Tillbiggnad: blgglov 497 l<y -r blsganmalan 276 W * 773 ts

Orn det är rnindre ån 4 rn till närmaste Sräffre fordras skriftligt lov.
Clor'fig byggnation : vite.
F"il'ning av ovanstående : inget vite.
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