
Kallelse till Årsmöte i Listuddens
kolo ni tr ådgärd s fö re ning

Du dr välkommen till Ärsmötet den 6 apitl, k1.15.00. Vi är i
Samlingssalen Fyren, Lågskdrsvägen 1'3 t Kår:to{p.

Föreningen bjuder päkaffe med dopP.

Välkommen!

Styrelsen

Ärsmöteshandlin gM för Listuddens
kolo niträdgård s örening

2008-04-06
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Listuddens koloniträdgårdsfiirening 2007 - 2008

Styrelsens sammansättning och övriga funktionsansvariga
Bostad Stugan

070 369 65 37

0706 62 91 47
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

Expedition
Adress- och telefonlista

Ewa Asplund
Anne Bringemo
Cathanna Neidenmark
Ann Drott
BenE Sors
UIla Larsson
Eva-Lotta Ählsttand
Staffan Asplind
Anne Bringemo
Cathanna Neidenmatk

604 0s 62

600 +3 66

070 51,3 46 50

97 5291 93 2027
076 21274 47

6437472
0706 6291 47

604 05 62

0708 88 00 47

a73 65475 78

073 63 23 r77

0708 BB 00 47

Revisorer

Revisorssuppleanter

Lats Lindberg
Änne-Charlotte Bennerstam070 529 91 13

Jan-Olof Olsson 99 72 69

668 17 23

86 25 37

Mai-Lis Gellerstedt

Valberedning Pia Lindblom/1'91,
Lena Axteiius/141
Sten Hellström/225

Byggansvang
Anläggningsansvariga

Värdenng

Intresselista
Stugförsäljning
Vatten
Slamsugningsansvang
Contairrer
Föreningshus-
vtudarf athyrning
Vintervakt
Festansvarig
Bilparkering
Hemsidan/ webbmaster

Ewa Asplund
Eva-Lotta Ahlstrand
Ann Drott
Gert Larsson
Tina Giannini
Ulla Larsson
Gert Larsson
Lars Freddksson

Jl-
Ulla Larsson
Margarcta Fredr-iksson

Siv \7å1e
Siv Wåle
Expeditionen
Ät 

" 
i-lotm/t6S

a70 369 65 37

076 2127447
600 +3 66

97 5297

a7a 369 65 72

97 5297
0706 49 05 53

97 5297
07079827 56

604 92 81.

604 92 81

073 6547578
93 20 27

93 20 27

Idrottsförening
Chatlie Buchheim 070 62317 05

Arne Persson 649 52 23

Ås^ Åhhnder

93 2A 27

604 89 71

Kvartersombud:
Madeleine Olsson/110
LeeJonsson/ 29

Jiil Lindström/ 968

Clothilde Bastten/Z29
Stickan Högberg/23}
Marianne Paknberg/239

Siw \X/åhlel145

JanWähIe/1.45

Ev a-Lottz Ahls trand / 3 0 0

Bengt Landgren/243
Gisela Köthng/249
Mikael Ekman/287

Itulturkommitt6
Lena Axtelius/141
Anette NTestergren/ 1 90

I{erstin Wernd6n/21.2
Desir6e llans6n/106
Inger Här1erudl34
Getd Eriksson/138

Område
1:

2:

J:

4:

q.
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LISTU DDENS KOLONITRÄDGANOSTöNCru I ruC

Förslag till dagordning vid Listuddens årsmöte 6 april' kl 15'00

Lokal: Fyren, Lågskiirsvägen 13, Kärrtorp

1 Mötets öPPnande

2 Kondolera med en tYst minut

3 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

4 Fastställande av dagordning och röstl?ingd

5 Val av ordforande for mötet

6 Val av Protokolllorare
7Ya|av2justerareattjiimteordforandenjusteradagensprotokoll
8 Verksamhetsberättelse samt fastställande av balans- och resultatråikning'

g Revisoremas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Motioner och styrelsens forslag

12 Fastställande av arvoden fiir ar 2008-2009

13 Verksamhetsplan och Budgetftirslag

74 Val av kassör 2 år

15 Val av två ledamöter, ffllnadsval 1 år

16 Val av tre suPPleanter, 1 år

17 Val av kulturkommittö

18 Val av revisorer och revisorsuppleanter 1år

19 Val av valberedning I är

20 Bildande av nya arbetsgrupper; Festkommittd och Arvoderingsgrupp

2I Idrottsforeningen

22 Övriga frågor:

23 Ärets kolonist

24 Avgående styrelseledamöter avtackas

25 Avslutning med lotteri (kulturkommitt6n)
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Allmänna regler/lokala föreskrifter Listuddens
kolon iträdgårdsfören i ng.

Adress- och telefon ändringat - anmäls ''ll kassör, kassor@[studden.com eller på
expedid.onen.

Aktuell information - finner du på väta anslagstavlor (vid infarten vid kiosken, vid parkeringen
Selins väg samt vid parkeringen AfPårsvägen). Informationen anslås också på anslagstavlorna pä
var;e uthus. Samt pävär hemsida; wwrv.listudden.com

Bevattning är s.k varannandagsbevattning. Jamna stugnummetvuttrlarpä jåmna datum och vice
versa. Tänk på att en av de största utgiftsposterna är just vatterräkningen, avstä gärna frän ztt
vattna med spridare mellan kl. 10-16.

Bommarna ska hållas låsta nattetid hela året. Bomnyckel kan köpas på expeditionen. Bommen
vid Kioskvägen kommet attha ett kodlås - för ambulans/brandkårs utryckning.I{od 7632.

Byggnation. För att bevara känslan av småskaligheten på Listuddens koloniområde har beslut
tagits på årsmötet 2A07031,8 

^tt 
en maxhöid på husen införs som en lokal föreskrift.

Flusets maxhöid år 4,30, samt att tillbyggnader ska ha en lägre höid än huvudbyggnaden.
Se ex. på "bakfickan"pä medföijande illusuadon.

Observera att ftireningens tillstånd alltid krävs ftir alla åtgåirder, kontakta byggansvarig på
Listudden. Vissa åtgiirder kräver också att du har bygglov och gör bygganmälan hos
stadsbyggnadsnämnden innan arbetet startar. Stadsbyggnadskontoret handlägger detta.

Försäljning av stuga. Styrelsen kontaktas för värdering. Värdering utförs av medlemmar med
särskild utbildning. Etbjudande om köp går till personer på intresselistan. Detta förfarande kalias
hembud. Uthyrning av stugor är ei tillåten enligt Stockhoim Stad

GemensamhetsAtbete, GA gör vi på Listudden 4 tirnmar per medlem och år. Det fci,rsta
tillFållet är första lördagen i maj och det andra tillfiliet är 1 lordagen i september. Det är då
samling wid föteningshuset. Om man vill gora sina GA tirnmar vid annat tillfille - tag kontakt
med kvartersombuden. Utfört arbete avbokas med kvartersombudet.

''bakf tcka "
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Hastigheten inom omtådet är 10krn/h. Fortkörare inom området; efter 3 "överträdelsef" och

iika många rillsägelser ftån styrelsen mister vederbörande sin parheringsplars utan möjlighet till

återbetalning av P-Platsavgrft

Häckar/staket har en högsta tillåten höjd om 110 cm. Det är tillåtet attlätahäcken bli högte i

samband med portal vid grinden. observera att häcken inte får skymma sikten på vägen i kurvor

och korsningur. tOO .m a", dllåten högsta häckhöjd ut mot Flatenvägen'

Medlemmafsomätöver80år,kanutanavgift,beftiasfrånarbetsuppgifterochvintervaktom
de skriftirgen anmäler önskemål om detta till styreisen'

Parkering, P-platserna skall vara mätkta med väl synliga, iiisliga slryltat med stugnummer'

Var och en a',svatarför sin p-plats, d."., ;;;;;t og'i'' ö"* fö"r att det skall se ttevligt ut för både

koloruster o besökare.

Säljer du din stuga o.h ho, p-plat1 så folier den inte med per automatik till nya ägatert'' så ta då

bort din skylt oÄ meddela expeditionen/styrelsen'

Besökspatk enngattzsköter t'i tifl'uttt-ans (på GA timmar)'

Vintervandring, undet icke-säsong går vi under helgema' Den som inte gLr betalar en avgrft'

Ävgiften bestäÄs på årsmötet Q007 är den 300 k4'

Ätervinnin g,v^4emediem ^flsv^tt 
föt återvinmng av eget.trädgärdsavfall' Avfall som kan flisas

t.ex kv1star allt från hallonklipp tiU gr"rr", 30 cm i därrr"tä, (ej ,täu ttäd) kan läggas i "Flishögen"

bakom dansbanan 
"U", 

"t liriräg"t;på ut*, purk"ringen efier fotbollsplan' Det du inte kan

ko-post.r" får du t 
^Utuufi 

Håga^lån e[er Östberga återvinningscenttal.

En gång om året ställs tre containrar ut för aft medlernmarnz skz kunna slänga gtovsopof'

Behållare för I(ällsortering finns vid kolonikiosken och ägs av Stockholm Stad'

Expedition
Expedrtionen är bemannad

Onsdagar kl. 1 8.00-19.00

Lör.dagar kl. 1 1.00-1 2.00

wå tiliPillen i veckan under säsongen, dvs

Varle stuga bör ha en egen brevlåda föt föreningsinformation

Frym avfoteningshuset. Hylan för medlemm zt ät 500 kr och för utomstående 1000 kr'

Uthyming görs endast om d.t firtr6 t orrt^t t pefson inom föreningen' En deposition om 100 kr

tas ut som återbetalas om ev. avbokning il}t. 9o6 senale än 3 veckor före festtillfillet'

Post kan du under soffrmaren få adtesserad till:

I{oionikiosken, Orhemsvägen, 1'28 65 Sköndal

om du pfenumefe nt phen motgontidning, leveretas den i någon av de 5 lådor som finns

uppsatta i ansiutrring till uthusen' EftersändnÄg till sommaradress upphör 30 /9 vatle Lt'
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Verksam h ets be rättelse

Listudden har under ärethaft en omsättning på drygt en mrljon kr. De största inkomstema är
medlemsavgiften och amendet. Under 2007 var arendet2.39 kt per m'. Den till Föreningen av
Stockholms Stad utarrenderade marken omfattar totalt 11,7 961m'.Däru-vbetalmlistudden för
113104 m2, resten beståt av allmänning.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under fuethaft 16 ptotokollförda möten, varav 74 var styrelsemöten samt ett
årsmöte och ett sommarmöte. Utöver detta hade vi planeringskonferens, till en kostnad av 6.887
kr. Styrelserepreseritanter har också varit på FSSIG årsmöte, på 7-klubbsmöten samt haft möten
med l(vartersombuden.
För kontakten med kvartersombuden har anläggningsansvariga F-va-Lotta Ahlstand och Ann
Drott vatit. Anne Bringemo har bemannatvär expedition onsdagar och lördagar och hjälp till
med allt från parkeringsplatser till utdeLring av vinster. Bengt Sors har haft ansvaret för rnköpen
till våra uthus. Staffan Asplind lnat znsvarat för slamsugning, containers och sophämtning.
Byggansvarig vat även i år ordförande Ewa Asplund. Intresselista och föteningshusansvanghar
UIla Larsson var-it.

Kompetensutveckling
I FSSI{s regi har det varit vätderingskurs och deitog gjorde två värderingsansvanga fuän
Listudden.
Våra medlemrnar hade möjligheten att delta i 4 olika före&ag/kurser i år.
I maj hade vi ett föredrag om jord/gödsel och plantering, föredrags hållare var Esko Raita från
Trädgårdshuset i Skarpnäck.
Marie Olsson, medlem i svenska pelargonsällskapet höll i iuli föredrag om pelargoner.
I augusti vat det två tillfiillen med trädbeskärningskurs, del 1 teori i 3 timmar med kurshållure Åsa
Bäämhielm och del 2 med praktiskt arbete i trädgården.
Esko Raita kom i slutet av augusti tillbaka och berättade om lökar och lökplantering inför hösten.
Det vat ca 1.20 personer som deltog i dessa mycket uppskattade aktiviteter. Kostnad finansierad
med bidrag från FSSK.

Listuddens webbsida, lnternetsida
Antalet besök pävär webbsida www.listudden.com är nu uppe i 18100 (znuai 2008) vilket
betyder attvihar haft cirka 8300 besök det senaste året. Sidan uppdateras regelbundet med
information om viktiga datum och olika aktiviteter inom föreningen. På vå-r lösenordsslqyddade
medlemslista finns nu 115 medlemmar med. Information om webbsidan lämnas a17 alTa nya
kolonister och alla som vill kan fä en unik epostadtess med suffixet @iistuddefl.com, till exempel
med stugnummer ellet nalnnet som prefix, ex.vix 54@listudden.com. Denna adress är en altas
dvs e-post till denna adress vidarebefordras till din ordinarie e-post adress. VilI du vara med och
visa en bild på din stuga och presentera dig sjäiv så kontakta webbmastem Äk. på e-postadressen
webmas ter@listudden. com.

Åke HoIm

Medlemmar och stugbyten
Medlemsantalet under året har vant 377 , vilket motsvarar antalet lotter. Medlemsavgiften har
vaÅt 1 600:- / är. Undet äret har endast 6 stugor byn ägarc och 3 övedåtelser har skett.
Värderingsavgift av stuga vid försätjning var 1000 kr. Inträdesavgiften till Föreningen har varit
300 kr.
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Kölistan

Vid årets slut hade vi236pefsonel i vår kö' För att anmåla sig till kön skickat man in den

intresseanmälan som finns att skriva ut från våt hemsida samt betalar tn 200- på Plusgto

konto:21 B1 36-0.

Kvartersombud

Så här har kvatteten varit organiserade under åtet:

Område 1 Madeleine Olsson och LeeJonsson

Område 2 JilLindström
Område 3 Mznanne Palmberg, Clothilde Basden och Stig Högberg

Område 4 Siv och Jan WåJe

Område 5 tsengt lj,rtdg,tt, EvzLottaÄhistrand och Mikael Ekman

Rapporter från kvartersombuden

Det känns roligt att vi är så mängzsom illsammans hjälps ät atthällavått koloniområde finL

under året som gätthzrmycket utfättats och ätgåtdats på vårt område' Yt]n2Lde fyra

gemensafnma GA-tillfillen under denna ,äro,tgfs"d anhat.vaqe område haft listor uppsatta på

uthusen på arbeten som kan utföras ota., .a.åog Många har'gortsrna G-Ä-timmzt (146 st) och

det finns även de som inte täknxsina timmar uån utbJt^r pAÅ;t det behövs och dätmed gjort

.ratarg, mängzGA-timmar tillallas glädie'E'n extra eloge ti1led

Som r,r alla vet är värtkoloniområd! stort och vi hx Åängu gemensamlna hus och markytor som

ska skötas om. Därför är det så vikngt att allas ögon och arbetskraft samarbetar'

Här kommet en sam-fnanställrring av det som har gjorts päväta gemensalnma platser:

Vi lru, gtävt upp och lagt n.r bark "ttd:: 
gungoma vid festplatsen'

Hela dansb ananharhöitryckstvättats. Yåggarront piikastningen har tvättats'

Vägarnas grcp^rhar fätt påfy[ning av g:us'

Det tillsattes efl iite; 
"rb.t 

gr-opp forn-,i[r"-rnans såg till att uthus 4, duschen' fick en reiäl

renoveting med nytt tak, ventilation och måbring'

Här nedan fölier en tapport från respektive område:

Område 1

Det har flutit på och det mesta blev fixat i vårt område'

Det finns .... lit. på toaletternal*'ar attmäla

En kvarters fest blev av. Men det var trfia mänga som kom'

Toalett städningen har fungerat'

Omräde 2
under säsongen giotdes divetse renoveringsjobb på uthuset' Bla revs en garnmal förrådsdel och

gav plars för blomstedådor. Golv och ";;*;målåd., 
och en ny plastmatta sattes in' området

hadeocksåenfestpådansbanaflsombesöktesav4O_taletkolonister.
Område 3

Stort tack till alla som bidrog tili att ha hållit vårt område så fint' med städning' målrung och

underhållning!
Vårtuthus3måladesheltuwändigtochmålrringinomhuspåbörjades.
vi provade även zttha gemensam fika vid ett truau.. Det var vetldigen uppskattat med

h.åbukut. Vi önskar stöne uppslutning inför nästa år'

Omtåde 4

Våra torrdass har blivit målade invändigt. Det har klippts gtäs och lensats ogtäs runt uthuset hela

säsongen. Ällmänningen fier mot ån h"i tl"gitt och klippts vid flera tillftillen'
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Anslagstavlan vid infarten l(roskvägen har skrapats och målats. Toalett städningen har fungerat
bra även i år.

Område 5

Taket och vtndskiv or pä värt toahus har lagats och målats av vära duktiga kolonister. Dusch-
huset vid fotbollsplan har Marie Hjelrn skött om under säsongen. Roland och Eva Mattsson har
även i är vait ansvangz för toalettema. Ett stort tack fill er alla trel I ovdgt har det rensats sly vid
lekplatsen. Våra stora gräsytor utanför toaletterna och vid lekplatsen, fotbollsplan, har klippts vid
flera tillFillen. Någa började att gräva diken. Områdets stora p-plats med mäigagästpark^eringar
hat rensats. I övrigt har vi ett område i bra skick tackvzrz ila akttvakolonister, tack till er alti!

Efterlvsninq!!
Samtliga områden behöver nya kvartersombud. Det är nu dags för just dig att engagera riig som
lrvartersombud. Det är flera som avgår i alla områden. Vi kommer gr.et"ir utt g" Ag en bå
introduktion för ditt roliga uppdrag. Det ät inte är speciellt berungÅde utan mest skoj.
I{ontakta Ann Drott 192 elTer Eva-Lorta Ählstrand 300

Evenemang
Under 2007 har vi genomfört gökotta, midsommarfest och höstfest. Årets festfix^tevar de med
slutsiffia 7 med assistens av andra frivitliga kolonister.

Gökottan

Vid årets gökotta deitog ca.30 personer som taditionsenligt anordnades på Iftisti
HimmelsPjrdsdagen med start kl. 07.00. Vi biöd på sill, bröd och ost och avslutade med etr
lotteri. Innan festen hade ett tiotal personer arbetat med a\la förberedelser.

Midsommar
På förmiddagen lövades stången och dansbanan av våra medlemmar. Kl. L4.00 inleddes dansen
med resning av midsommarstången och sedan bö{ade dansen kdng stången med vän, för äret
nya lekledare, Olle Wallbergs Orkester. Under tiden dansen höll pä sä vzi kaffeservering och
tombola i gång för de som föredrog stillsammare aktiviteter. Eftermiddagen avslutades med
fiskdamm.

I(vällen började kl. 19.00 med dans tilt OlIe Wallbergs orkester. Servering, bollkastning, tombola,
skjutbana och pilkastning var också i gång. Strax efter 01.00 hade de sista fetsdeltagama
(motvilligt) lämnat festen. Det blev publikrekord på midsommar så det mesta tog slut men inte
medlernmarnas goda humör. Dagen efter kom kolonister och hjälpte till med städningen.
Tack till alTaEr som stälide upp och gjorde midsommaren till 

"tt 
å bt" och revlig fest.

Höstfesten
Listuddens höstfest anordnades lördagen 25 augusti. Vi dansade, fikade på serveringen, tog lotter
i tombolan, kastade bollar och pil samt sköt på skjutbanan. Tyvårr:.lar ditinte så mänga
medlemmar som hade möjlighet att deita i höstfesten men de som kom hade desto rof,g"r.. Som
vanligt var det alla medlemmar som hjäipte till som gjorde festen till en så bra fesr som den blev.
Tack till allaF.r som hjälper till på festema.

Siw WåIe

Funktionätsfesten
Den sista festen för äret ordnade styrelsen för alla funktionärer, slutsiffror och and.ra som jobbat
mycket för attlistudden ska gå runt hela säsongen.
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Anskaffning och investeringar

Vi har köpt två styclren Stegd dessutom har vi köpt in ft: il matken under gungofna föt att göta

lekplatserna bättre *lrat .Å"rs synpunkt. G* tjll hålen i vägarna och p-platser för 6 72$'

Underhåll
En helg jobbade en grupp kolonister och vår ordförande Ewa Äsplund i 90 tim' med att fenovefa

4:ans uthus. Där fick duschatna nytt ytleftak och tallpapP' fier vendlation öppnades upp'

innertak och fönster måIades rnvänd"igt med våtrumsfirg, samt nya vindskivor'

I övrigt normalt underhå}I av maflr o.t uyggnuder har skett i kvattersombudens regi'

BrukargrupPen
VA-projektet hade visningar den25-,26-ma1 med expeltema som konstruefat och byggtvän

anläggmngar. Vi sålde heåbakt och kaffe till intresårade kolonis ter fränbåde Listudden och

andra koloniområden som tittade, lyssnade och ställde frägor. Även tidningen

"I(oloruträdgården" var där' ' 
; tillmidso m,,'zrden har fungerat

Rotzonsanlälgning"n bredvid 4:ans uthus blev driftsatt precls

bra och sänkt våra slamsugningskostnader med ca.12 000:- f& ät 2007' Disi$änksavloppen har

varit igång hela somm"r"rr-o.lih- fungerat mycket väi' Läs slutrapporten av proiektet under

länken pävät hemsida.

Nattvand ringar under året

Under säsongen 2006-2007 var det 130 stugor (rekord?).som deltog i vintervandringaLrrr^' Vädret

var milt 1ångt in i december men sen.16 a"t .rrå oth halt till säsongens slut' Som vålvat sävzr

det bara en inbtottsvåg alldeles i börian av höstsäsongen och slutet av sofiImafen' På sommaren

anordnades sedan f.rifor alla som vandtat under vintem'

Tack alla tappt kolonister som vandrat en kväll/natt runt Listudden'

Siw'Xiåle

Rapport från Kulturkommittån

varje månd 
^gv^tdet 

verksamhet i hobbyhuset. Många.pysslar med keramik, men alla

handarbetare är lika välkomna. Det är roilg, "* "rU.ätiU'^*ans! 
Under Listuddens dag' sålde

vi en del av väraalster. Men det ;r mänga'på l-rstudden som tillverkat saket' Man kunde köpa

silversmycken, handvävda dukat, mattor och mycket afinzl'

Ärets Loppmarknad, var som vanligt välbesökt. Vi tackar för a\la gävot som vi sålde under dagen'

Tn.k o.Åå til alla som hiälpte till som funktionäret'

I ärharvi bidragrt med en ny dubbelgunga till lekplatsen vrd föreningshuset och med bidrag till

inhöpet av flisen under gungoma' i r -ir--a^r-lj^r
Den planerade resan uffl"fri" Gård ble' tyvä*inställd då det inte blev tilltäckligt mänga

anmälrringar.

I d rottsfören i n gen i nformerar

Under ärethattävlingar håliits i ftiidrotq volleyboll' bor{e, vintendrott och Listudden runt'

Alla som har stuga på'trstodd.n är mediemmar i idrottsföreningen och

är välkomna att deitagztilTavåta aktiviteter'

Vid ftågor gåt det bri zttkontakta någon i idrottsstytelsen'

Aktiviteter anslås på anslagstavloma' , . rc-^1-^-^-
Angående övng verksu-hät hänvisas til1 LIF:s åtsmöte' Tid och plats affischeras pä

anslagstavloma.

Sidan 10 av 30



Ordförande
Sekreterare
Itassör
Ledamot
Ledamot

Charlie Buchheim
Atne Persson
Åsa Åhlander

Jonas Widigsson
I(iell Persson

sfuga

stuga

stuqao
stuga
stuga

294
272
243
238
21.7

De som blev Listuddsmästare 2007 ar
Volleyboll: Lag. "3långa och en kort", med Tina Giannini stuga 231, Lars Tenggren 264,
Adam Petsson 289 och I(im Gustavsson 231.

Vinteddrott, Boule: Jonas \Tidigsson 238, Henrik \Tidigsson 270 och Gunilla Andersson 179.
Boule, singel: Peter Eriksson

Boule, dubbel Johan Östergård 222 ochHenrik STicligsson 270.

Listudden Runt

Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas på ett givande koloniår 2008-2009

å;ffitrp
Benet Sors

84,/rft*r6
Anne Brjngemo

Ann Drott

0t'* Aa"ot

Herrar 16- åldre
11-15 är

Poikar 0-10 år

Flickor 1 1-15

Friidrott

Herrar
92-93
94-95

Alf Persson

Amanda Lrndei
Assar Hellström
Felicia Ahlstrand
Edk Persson
Elliot Maric/Larsson
Dennis Fredriksson

fssofl

G $rvvJC.uio
Sidan1lzv29



Jirnrd&ns Kotonitrådgfudsförerring

'k-åkeusliapstu': 
07-0141 - 07-l 2-J I

Resultn(euhet: Hela föreuirrgen
Period: 07-01{l - 07-12-31

Resultatrapport
Prelirninär

Si<14:

Lltskrivet:

Seuaste vetnr:

I

08-0 l-30

251

Nettoolusättrung
3010
301 1

3012

-r0 l3
j(r l4
301 J

-1(r I ?

-1 -:, -1 U

*1760

An'ende
M.edleutsargifi
P-platsntgifter'
Lrresselista
Intråidesntgitt
G-A tirnurar
Ej utftlrd \ri.uten'akt

Intälif er säsongetu fester
Öresrrtiärrrnirq

??l ?83.00
506 806.00

60 600.00
46 000.00

3100.00
35 000.00
53 80(t.(t0

47 615.50
0.1.+

27: 7Si.00
506 E06.00

60 600.00
46 000.00

2lCto,0tr
35 000,0()
53 6Ct0,00

47 615.50
0,14

272 000.00
s05 600.00

54 00r).00
30 000.00

0,00
0.00
0.00

50 000.C)0

0.00

I 0:.1 704,64 I 0?4'i04.6Å 9l I 6t10.00
S:a Nettoursättniog

- ot"$äiåtelsein?ikier 
,rryr:r fiir.eningsh*set r0 000.00 l0 000'00 10 000'00

.19E0 Intåkter tomt 3l för redovisnirrg -61'00 -61'00 0'00

3se0 Öt'risa i$tåkter bidrag 
r*rs5 

i ?ii'99 ,: ?::':: '= '=9'99e+ob-l: la+'oo lo ooo'oo

Rörelseus kostnader
Rår-arcrr och ftlrnödeilheteru$ 

-275 093,00 -2?5 093.00 -l?2 000,00
4010 Sn'eude Stadsdelsftin'altrr

4011trtedl.arg.FSSlvsKTF8E760,00.8s760,00.90000.00
.t3l0Bidragtidrottsföreuingen.4000.00.4000.00-4000.00
.l3j0Utg.fösäsongensfester61624.64.6462r''.61.50Ö00.00

Bruttovinst

Örriga erterua kos tua det'

604 391.00

-3 626.00
-10 686.86
-10 056,15
-4 636.91

0.00
-6 002.00
-3 072.05

-846.00
-313.75
-146.00

-l I 185.00
-16.00

-l 833.?0
-9 ?96.65

-t0 01E.47
0.00

-19 564.5.i
-19?-1.00
-t 761.05

-17 689.00
-6 ?86.00

-46J.00
-15 953.00

-9 55,1.95

-11 159,00
-4 6S5.(t0
-7 616.:0

-1? 89i.50
-l 758.50

'9i-1.00
-55 ?40.00
-9-; 016.00
-2-i 99.1.00

604 391.0c)

-3 826,00
-10 6E6.86
-10 0J6,35

-4 636J1
0,00

-6 002.00
-3 072.05

-s.46,0tt
-3:i,75
-146,00

-11 185.00
-16.00

-l .c33:Ct
-9 798.65

-10 018.d7
0.00

-19 !6-1,5-i
-1 97i.00
--3 751,05

-17 689.00
-6 786.00

-J64.00
-15 953.00

-9 553.95
-1 I 159,0()

-4 S85.00
-7 616,20

-l? s9?.,{0
- I ? 58.50

-93i.00
-55 i40.00
-9i 046.00
-13 994.0()

505 600.00

-5 000.00
-10 000.00
-10 000.00

0,00
-l 500.00
-5 500.00
-2 500.00

0.00
0.00
0.00

-9 000.00
-2 000.00
--r 000,00
-9 000.00

-20 000.00
-2 000.00
-l 000.00
-_r 000.00
-3 000.00

-20 000.00
-5 000.00

0.00
--15 000.00
-40 000.00
-t5 000.00
-4 000.00
-E 000.00

-20 000.00
-5 000.00

-15 000.00
-70 000.00

-100 000.00
-i0 00rr.00

64 l0
6420
65 l0
6550
681 1

681 3

6850
?010
?crll
7050
7i 10

73-r0
?410
7412
741i
i411
i41 .1

'i420

/{+J
7445
?446
'i 490
jjt0
j'j li
771S

ii t9
1"i20
:tl l

?738
7129
7ll0
;ji 5

t- t= 40

Förbnrknin gsinrentarier
Förbr$atrl. ö\Tigt.
Adnr o kontorsuralr
Tryksaker
Telefonersärur örr.
Mobiltelefon-sryrelseu
Pono
Frakt och hansPort

Heursicla Lisnrdden'com
Resekostnader'

Föreniugsförsåkriug
Medlemsftirlttst
ArglPG.tBanli
Ärsnrötet
Styrels enöten?larreringskonf.
7-Klubbunöte Lisrudden
Kosmader' \:ilterrakt
Koldo leans,tippr ninning
Skötsesl ar. srörl}'tor
\tägunderluill
Pzukelirtgrs platser Kostuader

Ör-r'iga föt-r'alt.kostrnder
\iatterr
Ornb1.'ggnod rrdtt* .:l

Lirlirrs För'br.matelial
lithrrs Reparation
El näravgifi
EI för'bnrlirriug
Föreliugslrrrs För'[rr.rnaterial
Föreniugslrus .t byggu. Repar.rtiou

Slaursrrguiu3
Solihiin'ruring
C.outairters

S:a Örriga externa kosttlaclet --r60 22i.9-'- -.160 131.97 -451 500.00



Listuddens Kolonirädgårdrförenilg

Räkensknpsrlr: 07-01-01 - 07-12-3 I
Resrrltatenlter: Hela föroringan
Period: 07-0 t -0 I - 07-12-i I

Resultatr apport
Prelinrinär

Sidn:

Utshjr,et:

't-

08-01--10

Paiodm

Senrste r''enrr: 254

Aclruuulcrat Årbrdcct
Per'sonllkostnacler

5010
501.i
5260
5300
5450
5610
56 t:
581 0

5890

fuwoderr Sg'relse
Artoden övr.Funttionårer'
Revisions an,oden
Öt:riga kont.ers.lTrivrelkto 1 - 5

\{ilersätmilg
Ber. arb. avgift 32.42 04'

Ber.Al dersperr:s.avg, I 0.? I o;å

t-itbildnirrg
öl. Ir{edlemsakriviteter

-t 7 800.00
-15 i37.00
-l 430.00

0,00
-558.00

-9 487.00
-;06-00
-400,0(r

-s t62.50

-17 800.00
-15 337.00
-l {30.00

0,00
-556,00

-9 487.00
-306.00
-.+00.00

-s 162.50

-16 800,00
-13 500,00
-l 430.00

-12 -500.00
-2 000.00
-5 770.00

0,0C}

-4 00(|.00
--i0 000.00

S:a Perionalkostrrader -53 480,50 -53 480,50 -98 000.00

S:a Rörelsen: koshradet irrkl rår'aror -E46 rEl.lt -846 18r.ll -966 500.00

Rörelseresultat töre avshtr'trulgal r90 687.53 190 687.53 -44 90' '1

Rörelseresnltat efter avskriqringar 190 687.53 190 6s7.53 -44 900,00

Rcirelseresultat töre tinausiella intälger och kosnmder

Resultat från finansiella iuvesteringar
(rrriga ranteintåliter och lihraude renrltlposter

8020 Rönteiutåkter'
8090 Örr.finans.intekter

190 687,s3 190 687-53 -44 900.00

0.00
0.00

7.96
3,@

7.96
3.00

S:o Orxiga r{iuteindikter och likuande resultatposter

Rämtekostlader och liknande resultaBoster

10,96

-:2.30

10.96 0.00

-?:,30 0,008120
Et90

Riinteliosurader
örftrarrs.kostrr. .i00,00 .i00.00 0.00

S:a Resultat fiårr finauiiella inl'esferingar 288,66 288-66

Resultat gttsl ffulnnsiella intiikter och kostnader r90 9?6.19 190 9?6.r9 -44 900-00

Resultat töre lrokslutscLspositioner och skatt 190 9?6.19 190 9?6.19 -44 900.00

Resriltat före skan 190 976.19 190 916.19 -44 g(tf

Berährat resriltat

8999 Redor-isat resukat

190 976.19

-190 9?6.r9

190 9?6.19

-190 9?6. l9

-44 900.00

0.00



Listud<lens KoloniträdSÄrdsförerring

RäkeusknpsÅr: 07-01-01 - 07-t :-i t
Rcsultnterilret: Hela t'öretringcrr
Period: 07.01-01 - 07-11-3 I

Balansrapport
Prellnirrär

Sida:

Utskriret:

I

0s-0 l -30

Iuc bnlnns

Seuaste verlr: 251

Pcriod Uts balans

IILLGANGAR
furläggnirrgstitlgångar

Fiuaruiella anläggningstillgålgar
163 0 SknttekoDto 595.00 I0.00 605.00
S:a Finarrsiella onlägguinpsrillgåugar 595-0f.r 10.00 605.00

S : a -tuiläg guingstillgårgår'

Ornsättrrin gs till gåugar
Fordrilgar

l: l0 Kurdfordrirrgar
ll90 Osäkra kurdfbrdr.ilcar.

59-{.00

0.00
: 608.00

10.00

I 3:i0,00
603.00

60 -5.00

I -i_r0.00
I 2l t,00

S;a Foldlirrcar

Kassa och banli
l0l0 Kassa CNfiirredol'i,*ninc
1010
102 t
i040 Bank

Postgiro
Spalgiro 2l 8l 36-0

I 608^(10

5 758.00
56 595.45

209 547.50
I I I 970.45

I 9.1-1.00

-2156,00
-14 424,31
2i8 561,50

0.00

4 5.il.00

-t 602.00
l3 171.14

446 109.00
r I I 970.45

S:a Kassa och balk 3S3 671,.10 l9r 98r.19 575 651,59

S:n Orusönningsrillgdryar 3S6 179J0 193 9l-t.19 580 -193-59

SA TTLLG.A.\GAR _167 074-40 t93 924.t9 560 996,_59

EGET KAPITAL. AVSÄTTNINGAR OCH SKLTLDER
Eget kaprital

2901
2903
290i
:90E
:909

Resen-fond
Miljofoud
Balanserat restdtat
Förra årets rEsultat
Ärets resultat

-19 -<?6.80
-r00 000.00
-91 918.,+8
-86 509.6?

0.00

0.00
0-00

-86 509.62
86 509-62

-l9C) 976.19

-t9 5?6.80
-100 cr00-00

-I78 428-10
0.00

-t90 9?6^19
S:a Eget kapital

Kortfristiga slrrlder
2l l0
:5r0
251 I
2690

Leverantörsskuldet
Skaneskuld an'oden
Sårskild löneslianeskrld -37 & tidigar.e
Kortfr .Skuld till medlelunar

:i30 Uppl.soc.avgifier

-29i 954-90

-43 321.00
-2t 2?4,00
-2 061.00
-l 680.50

-?0 783.00

-t90 9?6-t9

-17 523,00
3 56i-00
r 755.00
l03l-00
I 206-00

-488 9ir.09

-60 84.{.00
-17 691,00

-106.00
-649.50

-l? 577.0(r
S:a Kortå'istiea skulder -89 I 19.50 -2 948-00 -92 067.s0



Motion 1

MOTION
071106

Ang Vinterakt
Som förslag från föregående år ,så höjdes vintervakten ftän 200:- till 300:-, för den som ei gätt.

Nu vili vi sänka till200:- igen.
Anledning: Under vintem 06-07 så gick 130 st zv 31,7 st stugor då blir det 187 som ej gått.

Om man dä Äknar ut hur mycket det blir i pengat så blir det 56 100:- , sedan drar vi zv 26 000 '
för vinterfesten
Då blfu det 30 100:- kvat. Yar'at dom pengarna?

Om vi sänker till 200:- blir det 1,7 400:- kvar till vaktfesten om det går ungefår lika mänga 07-08.

Sedan till en annan del :

Budgeten.
Man kan inte budgetera förvakt, Det skall gå utanför precis som I(ultur kommitten, och

Idrottsföteningen.
Dom är inte Budgeterade
När vakten startade så var det en enskild person som startade den och då skulle den gå utanför .

Varför är den med i Budgeten?

Om man budgeterar ska man inte betala .utan den ska ingå i Årsavgiften som vi allabetalat.

Det är väl dags för nyaJackor ? dom vi har nu är minst 6 Lt gamla.

Det fi.nns ju pengar kvar ca 30 100:- om ni i styrelsen inte har använt det till något 
^nn^t 

? som

tnte är till Vakt.
Det är ju det pengarna är till för. Inget annat.

Vid datom Lena Pettersson på uppdtag av .

Elsa-Britt Lyden stuga 157

Styrelsens kommentar:
Vintervakt
Styrelsen inarlämnat2 ohka förslag för årsmötet 2008 att rösta om angående vintervanddngarna.

Styrelsen har nte hittat något beslut pä attde pengar som kommer fuän vintervakten inte får

användas till verksamheten i övrigt. Budgetftirslaget godkänns av årsmötet och där fuamgär det

vad pengatna är planerade att gå till. Resultat - och balanstappoften visar vad pengarna i
verksamheten hat gått till och den går årsmötet igenom och godkännerf eller inte godkänner på

varje årsmöte.

Budgeten
På åtsmötet2007 så togs intäktema ftån vintervakt och GÄ-ammat bort från budgeten enligt

årsmötets beslut. De finns inte längre med i budgetsiffroma.

2007-1,2-02
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Motion 2
Motion till Årsmötet den 6 apn12008

Jag viil att plikten och böterna avshaffas för vinterwakt och går tillbaks till frivillighet som det

var förut.

Försäkringsslryddet med en oiycksfallförsäkring ger inte ett bra skydd ekonomiskt vid

olycksfall. Samhället har förändrats och det offentliga "s\yddsnätet" blivit sämre. Den

försäkring vr har idag åt inte bra om du är 65*, sjukskdven ellet gåt på aktivitetsgarand

(gamla tiders förudspension).
fy.ker att 4 timmars arbetsplikt per säsong borde räcka. Vintervaktens timmar på kanske

B timmar ger 12 trmmar tillsarnmans per säsong. I(an inte hitta någon 
^rfiran 

förening

som har så många rimmff som plikt idagär 2007, ffu nog gå tjllbaks till 40-talet för att

komma närheten av det antalet timmar. '.

Mvh / // Michael trlink stuga 52

Styrelsens kommentaf:
Det har kommit in både positiva och negativa åsikter om vintervandt:tngarna, asg1ftet och om

tackfesten för de som vandrat. Vi kommer att rösta om vintervandringarna utiftån wå olika

förslag som rri i styrelsen skrivit fram, de finns med i årsmöteshandlingama.

Vi har enligt attaLetmed Stockholms stad ett gemensamt ansvar föt anvätda,bevarz och fömya

vår arrenderade mark, samt våra byggnader (uthus för dusch och toa, dansbana och föreningshus)

på Listudden. Äntalet gemensamhetsarbetsdmmar/ GÄ-timmar (som vi sedan nägra år kallar det

föt att få en mer positiv känsla för det gemeflsamrna arbetet) står alltid i reiation till hur mycket

arbete vi har att u1föra och hur arbetsvilliga kolonisterna fu. Avgqften ståt också i relation till hur

arbetsvilliga kolonistern a åt, avgqften är till för. att sporra till arbete och bör inte bli för hög så att

den drabbar de som inte har så mycket pengar. Om vi kolonister inte utför de arbeten som bör

göras på vårt område står vi inför ett annat scenatio, nämligen att t^ Ln entreprenörer utiftån mot

lön. Detta kommer troligen att innebära en kraftig höjning av medlemsavgiftema. Det är en

balansgång mellan att färnänniskor att atbeta med det som behovs, och mellan att det inte ska

lcosta för Åy.ket för den som är sjuk eller av någon artn n anledning tillfilligt inte kan arbeta för

föreningen.

Sidan 16 av 30



Motion 3

Motion 2 av 3 tillÄrsmötet den 6 april 2008

Om vintervakten blir kvar efter årsmötet måste det juddisk a aflsvut^t redas ut och fördelas om'

Allt kan gäbra999 ggrmen sedan kan olyckan vara framme och då ska det vata klart med

ansvars frägan föt kommande stytelse medlemmat tycker jag'

Efter förfuägan fuänmej så har jagfått till svar att hela styrelseri står idag bakom beslutet

med vintervlkt plus det dåliga försäkringsslcyddet ocb tar det ekonomiska ansvatet

gemensamt om en olycka skulle hända.

i fiamtiden på sikt kåmm", troligen inte samma styreise sitta kvar och jag tycker det är fel

om det ska..ata ett krav på blivande styrelse medlemmar att dom måste dela det

juridiska/ekonomiska un-rrrur"t i försäkringsfrågan, även om det blir ordfötande i

slutänden som hat hela ansvaret. Tycker att det ska räcka med att man ät engagerad,

intresserad och villig att offua en hel del av sin fritid pä att få föreningen utvecklas och

anpassa sei för d" fårandringar som kommer dom närmstz ären. Man ska inte behöva

risleru att bli stämd också för tttvata med i styrelse atbete'

Efter en mindre rund.ringning till föreningar i stor Stockholm hzr laginte hittat nlgon

afln21n förening med obligatorisk vintervakt men några harvatttintresserade och fuägan

har varit opp.la dugordningen men filleratpå det dåJiga försäkringsslryddet och

ansvarsfrågan.

Mvh /// Michael Flink stuga 52

Styrelsens kommentar:
Styrelsen har som uppgrft att så långt som det är möjligt följa åtsmötets beslut, om beslutet lnte

fungerar så får vi t 
"pp 

det på nästkommande möte och ta ett nytt beslut. Stytelsen hat inte

ekonomiskt ansvar fcx om .n kolonirt skadar sig. Vi har den fönäkring som koloniträdgårds-

förbundet kräver att vi ska ha. Kolonister och deras ev. medhjälpare är försäkrade dä de utför

arbete på området för föreningens räkning. Den som ät tädd för skador och ekonomiskt avbtäck

kan alltid låta bli a6 vintervandr^ och isäfet betzlaavgr.ften. Ändra vintewandrare kontrollerat dä

om din stuga har trasiga fönstet elier haft inbrott på helgnätterna under vintertid. Avgiften gåt

direkt tillbaka till kosÄader vi har på området både kostnader för vintervandringar, men även för

anfiat.

Andra områden jobbar också för zttminska inbrott och skadegörelse. Något område uppmanar

alla hundäg^re attta sina promenader i omtådet och därmed konftollera stugoma och samtidigt

synas och därmed störa bovarna. Andta satsar på lås och gtllet'
Alla uppmanar sina kolonister ått inte locka tjuven, geflom att ta hem vin och sptit och tv-

^pp^r^ter 
och andra stöldbegärliga ting.
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Styrelsens förslag 1

Det har varit många frågor och synpunkter angåen devätabommat och dess sångning nattetid

under sommarhalvåret. Därför kommer.ri n.r Llrummans att besluta orn hurrrvida wi kolonister

på Listudden vill ha det.

De två framtagna förslagen vi ska besluta/rösta om tillsammans ät:

1. Bommama ska låsas klockan 2L.00 under sommatsäsongen'
Låsta helt under vintersäsong, som Lidigare

Det är allas ansvar att\äsabommama. Furr"ru, ni bommen efter klockan2T'}} så låser ni

bommen efter er.

2. Bommarna kommet Lttvafa öppna under hela sommarsäsongen.
Låsta helt under vjntersäsongen, som tidigare.

Vi kommer alltså att fortsätta med låsta bommar vinterdd. Vilket betyder att när vattnet ei ar pä

så har vr vintetid på I-tstudden. Tillsammans ansvarar vi för att våta bornmar ät lästa nät de ska

vata lästa.

Styrelsens forslag 2

Listudden har under ett antal år tillämpat vintervan&ing under fredags - och lördagsnätter under

icke säsong. Bevakningen har fung.rui bra och iett till att inbrotten minskat markattt antal'

Undet den senaste säsongen har det har komrnit en del synpunkter från kolonistef om

vintervandr-ingen. Synpunk terna har vadt både positiva och negativa.

Styrelsen vill nu att årsmötet beslutar om hur vr ska ha det med vintervandringen i framtiden'

De två fnmtagnz förslagen vi ska besluta/rösta om "illsammans är:

l.Vintervandring med avgift och fest
Obligatorisk vinterrrnndting ro- idag. De som av olika anledningar inte genomför

vrntelvandrin g ffu betala en avgift pa :OO'- och de som genomför vintervandring siipper

avgiften och bjuds på en fest.

2.Ingen vintervandring
Viitewandringen ar,oecklas efter innevarande säsong. Under säsongen 2008/2009 genomföts

ingen vinterwandring.
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Styrelsens forslag 3

Lär'sa ner funktionärsfesten

Styrelsen föreslår nedläggning av Funktionärsfesten med följande fötkladng:

Funktionätsfesten var, ftänbörjan, en fest som anotdnades av styrelsen för de medlemmat som

arbetatideellt med olika uppdrag inom föreningen. Festen var ett sätt att tacka och kompensera

Iite för nedlagt arbete. Festen har pä senare år utvidgats till att omfatta även de inbfudnas

respektive (valfri famiijemedlem).
Da fler och fler nu begär (och far) ersättning för de arbetsuppgiftet de utför känns det som att

festen spelat ut sin roll.
De fåtai som fortfarande jobbar heit ideellt är inte tillräckligt mänga föt att modvera till en hel

fest, med allt vad det innebär.
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FöRSLAG TILL ARVODEN SÄSONGEN 2008/2009

2008-02-08

Arb.giv.avg

Arvode Skatt -30% Utbetalas
STYRELSEN

3 000 900 2 100
780 1 820 843

2 600Vice ordf
1 500 3 500 1 621

5 000
780 1 820 843

2 600Sekreterare
780 1 820 843

2 600Ledamot 7001 000
700

324
3%
324
095

300
300
300
640

700
1 000
1 000

5 r3160 618 800

500215715Revisor
715 500215Revisor

ffio
uuu

FUNKTIONÄRER

Webmaster

4 500 10 500
599 1 399

300

4 863
648

1 998
999

699

F

999
999
999
999

Föreni
Ansvari 1 uthus'1
Ansvar 2 uthus 1

300
5oo
300
5oo
300
300
300
300
50o
300'
300
150

999
999

Ans 1 uthus 2

699
699
699
699
6e5
699
6e0
699
699
350

2 uthus 2
1 uthus 3
2 uthus 3 999

999
999
500

1 uthus 4
2 uthus 4

Ansv Dusch uthus 4 300 699

Ansv Dusch uthus 5
11 094 25 885 5 51136 979

57 209 17 164 4OO4.r'- 11 506

Område 1 trivselkassa 990
ömEA; z trivsett<assa 990ffi 5oo

ömrå

Totalt alla

Elarbeten (behÖrig)

WC-arbeten (behörig)

100 /tim
100 /tim

om över 4 tim (om Över 10 tim beskattas beloppet)

om över 4 tim (om över 10 tim beskattas beloppet)

Sidan 20 av 30



Förslag till Verksamhetsplan för 2008

Stytelsens planer och visioner tör kommande är är:

- attverka för en positiv znda, attvi tillsammans sköter och vårdar vårt område

så det ser prydligt ut för al7avätabesökare, flanörer och oss siälv förstås.

- 
^ttverka 

för att vi alla tillsammans värdar och fömyar och bevarat våra byggnader

och vägar, samt hålla våra cliken öppna, som vi har ansvar för enligt arrendet med

Stockholms stad.

- 21tt arbetz för att medlemmarna känner till och följer de medlemsavtai och

arrendereglervrhar med Stockholms stad samt med Listuddens

kolonitädgårds förening.
- 

^tt 
som vanligt atrat\ger^ midsommatfest.

- lågga ner Höstfesten
- attverka för att det bildas en festkommitt6, som ät villiga att t^ aflsv?t för olika

festarrangemång ex. pubkväll med kateokesång m'm'

- ?ttköpa in nya lås och nycklar dll bommarna.

- att försöka anotdna efte{rägade kutser för kolonisterna'

- 
^ttutöka 

samatbetet med vå:ra gtannföreningat.
- 21tt forrsätta zrbeta för att fä ner hastigheten på biitrafiken i området, bl a. genom

personliga samtal med dem som kör för fort.

- attfortsätta göra föränddngar så att den tunga biltrafiken minskar i området.

- 
^tt 

fortsätta använda låsbara grovsopsco ntatrl::at pä vxen, för att få bort de

extrakostnader som otillåtet avfall eller felpackning inneburit. Contaimama

kornmer 
^ttv^r^ 

öppna vissa tider och vaktas av kolonister som vill göta sina GA-

timmar på detta sätt.

- attfortsätta med information till kolonistema på anslagstavlor och på hemsidan

om vad vi i styrelsen arbetar med och vad som händer på området.

- att fortsätta med Expeditions-servicen onsdagar och lördagar under säsong.

- attinformera om hur avloppsarbetet i anknytrring till uthus 4 fortskdder och

utvecklas.
- ått installeta bättte belysning pävära toalettet, utom 5:ans som ät klat.

- attrusta upp och förnya sandlådan vid idrottsplatsen.

- att förse yttetligzre tvägungplatset med fallunderlaget bark'

- att följa årsmötets beslut i frägor som vi röstat ftam.
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Budgetförslag för Listuddens koloniträdg' förening 2008

Kostnader
Arrende SDF
Medl.avg. FSSK, SFK

ldrottsföreningen
Utgifter säsongens fester
Arvoden stYrelsen, B Pers

Revisorsarvoden, 2 Pers
Arvoden Övr funkt., 23 Pers

Beräknade arbetsgiv. avgifter

Milersåttningar
Utbildning s$relse o medlem

Övr. Medlemsaktiviteter
Förbruknin gsinventarier

Adm. & kontorsmtrl

Telefonersättningar
Mobiltelefoner stYrelsen

Porto
FöreningsfÖrsäkring
Medlemsförluster
Avgifter Plusgiro & Bank

Arsmötet
Styrelsem öten/Planerin gskonf

7-klubbsmöte Listudden

Kostn Vintervandring
Blommor/Kransar
Vägunderhåll
Sfotsel grÖnytor (bl.a serv' o drivm')

ParkeringsPlatser
Vatten
Ombyggnad uthus 4 (rest av 40')

Övr. underhåll uthus
Förbrukn.mtrl Uthus

El nätavgift
Elförbrukning
Förbrukn.mtrl FÖren.hus

Rep. Föreningshus & bYggn'

Slamsugning
Sophåmtning
GrovsoPscontainers
Förbrukn.mtrlÖvrigt
Trivselkonto område 1-5

Summa kostnader

Budgeterat resultat

Belopp
275 974

90 000
7 500

45 000
1B BOO

1 430
37 478

11 606
1 500
4 000

10 000
5 000

10 000
300

6 000
4 500

12 000
1 500
2 000

14 500
15 000

0
1 000
2 000

15 000
4 000
5 000

35 000
24 000

5 000
15 000
I 000

15 000
3 000

10 000
60 000

100 000
25 000

5 000
2 500

908 588

lntäkter
Arrenden
Medlemsavgifter
Parkeringsavgifter
lntresselistan
Arets fester
Uthyrning FÖreningshusel

Summa intäkter

2008-02-08

BeloPP
275 974
507 200
60 000
30 000
45 000
10 000

928 174

19 586
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Rabatter
Inköp av ftadgärdsprodukter och växter hos Trädgårdshuset i Skarpnäck, Skarpnäcks
Gårdsväg 10 ger 1.0 o/o rabatt mot uppvisande av det inplastade medlemskortet.

Rabatt på lås år vi hos Farsta Lås , Pepparvägen 3 Farsta, som ger 15 oÄ rabattmot
uppvisande av det inplastade medlemskortet.

Rabatt ffis även hos Järnhörnan på Södermannagatan 46, samt hos ByemalTrollbäckens
Trä.

Kortet skall medfiilja stugan vid fiirsätjning/köp

Sfadsö y g g n a d s ko nto ret
Telefon: 08-508 26 000
E-post info@sbk. stockholm. se

Koloniträdgårdsområde med stuga
Information om bygglov och bygganmälan tiil dig som ,rill bygga nytt
eller ändrainom din kolonilott
Listudden är ett område utanför detaljplan. I området finns bestämda regler och riktlinjer för vad
som får byggas pävat1e lott och för hur stora byggnaderna fätvara.I(ontakta föreningen eller
stadsbyggnadskontoret så fir du veta vad som gäller i ditt område. För Listudden gäIler 26l<.rm
boyta + B kvm pergola/veranda + 5 kvm fördd (eller växthus över 1,50 högt). Husets höjd från
mark fär v^r^ max 4,30 m. utbyggnader skall ha enIägre höjd än huvudbyggnaden.

Observer^ 
^tt 

du alltid forst behöver föreningens tillstånd för alla
ätgärder

Exempel på vad du får göra utan bygglov, men som kräver föreningens tillstånd.

. uppföra växthus max 5 m2 och max 1,5 m högt

. uppföra pergola utan tak

. bygga lekstuga max 5 m2 och max 1,5 m hög

. anordna uteplats högst 0,5 m ovan mark

. färga om fasad eller tak

. sätta upp sofångare som är max 2 m2

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

. byta typ av fasadbeklädnad

. byta taktäckningsmaterial från t ex takpannor i tegel till liknande av plåtmaterial

. ta upp ny eller sätta igen dörr eller fönster i fasad

. ändra marknivån mer än 0,5 m genom schaktning eller fyllning (marklov)

' riva en byggnad. Bygglovsfria åtgärder t ex pergola utan tak, kråver inte rivningslov.
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vissa åtgärder kräver även att du har bygglov och gör en bygganmälan hos stadsbyggnadsnämnden

innan arbetet startar. Stadsbyggnadskontoret handlägger detta' I området behöver du

bygglov/bygganmälan för att t ex:

. bygga nY stuga eller förråd

. uppföra växthus högre än 1,5 m dock högst l'9 m'

(Växthuset får ej överskrida 5 m2 ')

. bygga till din stuga (t ex med veranda)

o installera eldstad

. bygga staket/plank högre än 1,1 m över mark

r bygga mur högre än 0,5 m (gäller även stödmur)

Ansökan om bygglov/rivningslov görs på särskild blankett från stadsbyggnadskontoret'

Ansökan lämnas tillsammans med 3 omgångar ritningar till föreningen för godkännande' Du själv

vidarebefordrar ansökan till oss. Lämnas ansökan direkt till stadsbyggnadskontoret skickar vi den till föreningen

för godkännande eller Yttrande.

Om du vill bygga närmare än 4 m från lottgräns mot granne, måste du ha dennes skriftliga godkännande'

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga (1:100) och måttsatta (ej rutat papper)' De ska också

innehålla situationsplan (skala 1:400) över tomflotten som redovisar vilken byggnad/tillbyggnad som ansökan

av5er.

Bygganmä|an/rivningsanmätangörspåSammablankettsombygglovsansökan.Byggherre(=
lottinnehavare) och datum för byggstart anges (senast 3 veckor innan bygget avses starta)' Byggsamråd och

kontrollplan behövs inte när du bygger eller ändrar inom din kolonilott' Byggherren/lottinnehavaren ansvarar

för att tillräcklig kontroll utförs'

Avgift för bygglov och bygganmälan tas ut enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige'

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om bygglov och bygganmälan som rör koloniträdgårdarl

Söderort: Gunilla Jidberg 08- 508 26 516

Byggnadsansvarig i styrelsen för Listuddens koloniområde:

Ewa Asplund 070 369 65 37. Bygghandlingar kan lämnas i postlådan vid

föreningshuset eller på expeditionen under säsong mai - september eller

skickas till postboxen. Alla byggärenden diskuteras och beslutas på

styrelsemöten och arkiveras.
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Revisionsberättelse gällande år 2007

Till årsmötet i Listuddens kolonitriidgfudsforening

org ff 80201 1-7530

vi har granskat årsberättelsen, redovisningen och bokfiiringen

samt stiryetsens örvalUring i Listuddens koloniträdgårdsftirening

n,,atå*tapsfuet 2007. Det åir sfyrelsen som har aasvaret fiir
rilf*"*f."psUäafingama och ftrvaltningen. Vårt ansvar är atl uttala

oss om uot*Oouiuni"gen och ftirvaltringen på grundval av vår

revision.

Revisionen har utfiirts fijr att i rimlig grad fdrsiikra oss om att

fusredovisningen inte innehåller viisentliga fel. En revision-

i**f-U* att franska ett urval av underlagen fiirbelopp^och.annan

information iiåikenskapshandlingama. I en revision ingår också att

pitiuu redovisningsprinciperna ryh strr-elsen tilliimpning av dem

*u*t utt bedoma äen samlade informationen i årsredovisningen'

Ärsredovisningen ger en bra bild av foreningens resultat och

ställaing.

Vi titlstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter

ansvars&ihet fiir riikenskapsfuet'

Stockh

Lars Lindberg
av årsmötet vald revisor


