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

Du är välkommen till Årsmötet den 22 marc, k1.15.00' Vi är i
Samlingssalen Fyren. Lågskärsvägen 1'3 t I{arttorp.

Föreningen biuder på kaffe med dopp.

\'/älkommen!
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Listuddens koloniträdgårdsförening 2008 - 2009

Ordförande
Vice Ordföraucle
I(assör
Sekletetare
Ledamot
Supplcantcr

Iixpediuon
Adress- och tclef<rnlista

ir,rva,\spluud
Walfrid N'Ionth6n
Catharina Neiclcnmark
,\nn 1)r:ot1

Eva-l,otta Ahlstrand
Benqt Lunclgrcn
Sir. Wäle
I{jcll ()rinberg
Annc Bringemo
Catharina Ncidenmatk

Stugan

0708 88 00 47

073 654 75 78

0708 88 00 47

relsens sammansättning och övr funktionsansvariga
Bostzrd

010 369 (t5 37

076 217 90 59
(t0105 62

600 43 66

07 (t 212 71 47

0768 96 05 86

070 351 30 75

070 487 74 98

010 369 (t5 59

604 05 62

Revisorer

Revisotssuppleautet f an-Olof ()lsson

NIai-Lis Gellerstedt

Lars Lrrdbcrg
,.\rrnc-Clratlottc lJennerstamOT0 529 9| 13

B(t 25 37

99 72 69

668 77 23

Valberedning Stcn Hellstritn:'/225
Ulla Larsso:n/277
Bengt Sors/7,3

B1'ggansr.arig

'\nläggningsansvariga

Värdering
Intresselista
Stugfiirsäljning
\ratten
Slamsugningsansvarig
Containet
Fcireningshtis-
r'ärdar/uthymin.g
Nattvandring
Festansvarig
Bilparkedng
Hemsidan/ rvcbbmastcr

llwa '\splund
I'lva-l,otta .\hlstrand
;\nn l)rott
'I'ina (liannini
Lllla Larsson
(lcrt l,arssou
Lars liredriksson

070 369 65 3l
076 21274 47

600 13 66

Siv WåIe
Sir. Wäle
tixpeditioncn
,\kc Holm/165

013 (t5175 7B

I{ontakta stvrelsen
070 369 65 12

97 5291 93 20 27

0106 49 05 53

'l'el.tid 17-2tl ()13-573 16 68

6049251 070 3s1 30 75

(t049281 070 351 30 75

Ilvafiersombud:
Inger Wiberg/t5
LecJonsson/ 29

Jill l.indströn/ 96R
i\nn N{aric B<ihlin/31

-lanina Eriksson/67

N{arianne Palmbctg/239
Stig Brohlin/230

,\nne-Charlottc Ilcuner:stam/ 1 65
( lunilla Siiistt'dr/ 195

[-]l'a-Lotta A hls fi:and/ 3 0( )

l3engt l.undgren/243

I{ulturkommittö
Lena Åxtelius/i'11
r\nette Westergren/ 1 9i)

I{etstin Wenden/2I2
l)csircc Hrnsi'rr/ I t trr

Inger Häricrud/34
(icrd Ilriksson/138
Pia Lindblom/191

(t23 11 05

52 23

()mräcle

1:

2:

5:

3:

4:

Idrottsfiircninc
Charlic Buchheim 07(')

Ärne Persson 619
Åsa Åhland"r

.,id



LISTUDDENS KOLONITRÄDGANOSPöNCruIruC

Förslag titl dagordning vid Listucldens årsmöte 22 mars, kl 15.00

Lokal: Fyren, Lågskärsvägen 13. Kärrtorp

I Mötets öppnande

2 Kondolera med en tyst minut

3 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

4 Fastställande av dagordning och röstlängd

5 Val av ordförande för rnötet

6 Val av protokollf-örare

7 V al av 2justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

8 Verksarnhetsberättelse samt fastställande av tralans- och resultaträkning.

I Revisorernas berättelse

l0 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Motioner och styrelsens förslag

12 Fastställande av arvoden för är 2009-2010

13 Verksamhetsplan och Budgetlörslag

14 Val av ordförande, 2 år

15 Val av kassör, fyllnadsval 1 år

16 Val av tvti lcdamciter. ? år

17 Val av en ledamot, fyllnadsval 1 itr

18 Val av tre suppleanter. I år

19 Val av kulturkommittd

20 Val av revisorer och revisorsuppleanter 1år

21 Val av valberedning I år

22 Stockholm Vatten, Jens Fagerberg. Infb. om dammbygget på Täppans område

23 Sophämtning, Stephan Liljedahl infbrmerar

24 Idrottsftjreningen

25 Ärets kolonist

26 Avgående styrelseledamöter avtackas

27 Kulturkommittdn och avslutning med lotteri

28 Övriga fiågor
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Al I mä n na reg ler/lokala föres krifter t-istuddens
kol o n iträdgå rdsfören i n g.

Adress- och telefon ändringar - annräls till liassijr, lia*"qx0)Li-:trlcl--c-1-.lstru eller på

expeditionen.

Aktuetl information - Frnncr clu pä r,åra anslagstavlor (r'td infarten vid kioskcn, r-id parkcringen

Selins väg samt vid parkeringcn Affärsr.-ägen). Informatiotrcn ansläs också på anslagstar-loma pä

r.ari e u thus. S am t p å vå r h e m s id a ; L\::\-\r-\-\:, 11,s.t-u d d-r:n-c qrtrt

Bevattning är s.k t,arannanclagsbcvattning. Jämna stlrgnulnmcr vattnar pil iärnna datum och vice

\rersa. T'änk på att en av rle största utgiftspostcrna ät just rrattenräkningen, avstå gärna fr'ån att

vattna med spridare mellan kl. 10-16.

Bommarna sha hållas låsta natteticl hcla årct. llomnyckcl kan köpas pä expediuonen. Iln a'n'

bommana kommer att ha ett kodlås - för ambulans/brandkårs utr,vckning. I{od 1632.

Byggnation. Irör att bevara känslan ar. srnåskalighctcn på Listuclclens koloniområde har beslut

tagits på årsmöret 2007031ti att cn rnaxhiJid på husen infijrs som efl lokal föresklift.
Huseis maxhöjd åt 4,30,samt att tillbyggnader ska ha en lägre höid än huvudbyggnaden'
Se ex. på "bakfickan "pä medftiljanclc illusttation.

Observera att foreningens tillstånd alltid krävs för alla åtgärder, kontakta byggansvarig pä

Listudden. Vissa åtgärder kräver också att du har bygglov och gör bygganmälan hos

stadsbyggnadsnämnden innan arbetet startar. Stadsbyggnadskontoret handlägger detta.

Försäljning av stuga. Styrelsen kontahtas fcir värdering, r,iirdctinucu utförs av medlemmar med

särskild utbrlclning. Srug.',rrrn säljs mccl hcmbudssliyldighet. dvs. ctbiudande om köp går till
persorer på köLisian. Sälinr.-n skall kontakta stvrelsen som sedan förmedlar kontalitcn vidare trll

r'åra r.ätderate.
Priset för en r,ärclerinq är 1300 kl som bctalas till foreninsens kont<-r. Uthyrning av stugor är ei

tdlåten enhgt Stockholms Stad.

Du kan är-en kontakta sfvrelsen onr clu skulle vilja byta hus på områclet, skriv ncd dina iinskemål

och skicka trll sr,vrelsen, och du blir-uppsatt på cn bvteslista. Om ctt irus i chtt q'glis hommer upp

till försälining så har clu fcirtur och du släppcr: ditt vätderadc hus till kijn, r'ärclering och

försäljning som vanligt. C)bscrwera att ctt husbytc inonr omrädet intc- får: förscna försälirungen ar'

dct "första" huset, om ni inte kommcr <iverens om det. Du fiir r.ata bcrecld pä att ha wä

kostnader/lån crm det skullc bchör.as.

..*.".'f 
')'".r"

i ',,\ \
i \*,$ i
'.r.".iN 
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GemensamhetsArbete, GA gör r.i på l,istudclcn .1 tinmar per medlcm och ät:. Det fcirsta

tillfillct är firrsta lirrdagcn i mai och clct andra tLllFjllet är 1 iirrdagen i september. Det är dä

samling r.id föreningsliuset. ()rr man vill €löta sina (1,\ timmar vid annat trllfiilie - tag kontakt

mecl kvartefsomblrden. Lttfött albete aybokas med kvartctsombudet.

Hastigheten inom ornrådet är 10km/h. Fortkörare inom områciet; eftcr 3 "ör'erträdelser" och

hka många tillsägclser frän srl,rclscn mistcr l'cclcrbtlrandc sin parkcringsplats utan möjlighet till

aterbetrlnine al p-platsar gift.

Häckar/staket har en högsta tillåten höjcl om 11tl cm. Det är trllåtet att lhta häcken bli högrc i
samband mcd portal vici grLden. C)bserwera att häcken inte fär skymma sikten på väg;en i kurwor

och korsningar. 160 cm är tillåtcn högsta häckhöicl ut 1rlot lrlatenr-ägen.

Medlemmaf som är ör,cr tlO år, kan utan avgift, befrias från arbetsuppgiftcr och vinten'andring

om dc skliftligen anmäler önskemål om detta till stlrelscn.

Parkering, P-platserna skall vara rnärkta mcci r.äl ,utli*o, läshga slryltar med stugnummer.

Var och en ansvarar för sin p-plats, cl.r,.s rernsar ogräs. Dctta föt att det skall se trer''ligt ut för

både kolonister o besökare.

Säljer du clin stuga och har p-plats sii föller den inte mcd pct automatik till nya ägaren, så ta då

bort drn sk,vlt och mcddela cxpeditronen/sgrelsen.
Besöksparkeringarna sköter vi tillsammans (på C)Å timmar).

Vintervandring, unclcr ickc-säsong går: r'i uncler helgema. L)cn som inte gåt betalar 
"n 

21'gift.

År.-giften bestäms på iirsmiitct (2008 iir clcn 300 k$.

Ätervinning, \,arie metllem ans\rarar fiir äten.innins ar. cgct trädgårdsavfall. i\r'fall som kan flisas

r.ex kvistar allt från hallonklipp till grenar 30 cr-n i cliametcr (cj stota träci) kan läggas i "Flishtjgcn"

bakom dansbanan eller "Irlishögen" pii stora padicringen cfter fotbollsplan. l)et du inte kan

konrpostera får du frakta till Flögdalen ciler Östbcrqr atcn'inrrinqsccntral.

I.ldnins är fiirlrrudcn in, rtrt ltt'la otrrratlt'1.

h,n gång om året ställs trc containrar ut fijr att mcdlermlnarna ska kunna slänga grovsopor.

Behållare för l{ällsortering finns r.id kolonikiosken och ägs ar. Stockhcilm Stad'

Expedition
Expcditionen är bcmalnad tr.ä tillfillerl i veckln trncler siisc.rnsen,

Onsdagar kl. i 8.00-1 9.00

Lördagat kl. 1 1.00-1 2.00

Varie stuga ska ha e1l egen brevlåda för: f"öteningsinfbrmation

Flyta av föreningshuset. lll,ran f<jr mccllcnrmar är 500 kr och fcir utomstiiende 1000 kr.

Lrihvrning görs endast om clct finns kontalit persc-rn inom fiireninscn. IJn depositioll ()1n 100 kr

tas ut som åtcrbetalas om c\:. ar-boklinc intc ciirs scl]are än 3 r.cckcit fiire fcsttillFjllet.

Om du prerlumefe rN pä en rnofgontidning, lcvereras dcn i någon ar. de 5 lådor som finns

uppsatta i anslutning till uthuscn. ilftetsänclning till sotnmatadress upphcir 30 /9 va\e är.

Fost kan du uncler solrrlnarcn få acltcsscracl ti[: I{olonikioskcn, ()thcn-rsr-ägen, 128 (r5 Sköndal
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Ve rksa m h ets be rätte lse

Listuddcn har under årct haft cn omsättning pri dr1,gt cn miljon kt. De största inkolnstema är

medlerrsa'u,gifte1 och arrendet. t-lnclcl:2008 r'ar arrendet 2,44kt per mt. l)cn till liir-rcningen av

Stockholms Stad utarrender,.rde marken omfattar totalt 1 17 96I -t. I)äto.. betaiar Listudden för

1,13 104 m2, resten bcstår av alLnäuning.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under årct haft 14 protokollfiitda möterl, vara\r 13 r.ar stvrclsemöteu och en

planeringskonferens till en kostnad ar' 3 800 kr. Swrelscrcprescntalttcr har oclisä varit på IrSSI(s

årsmöte, på 7-klubbsnröten samt haft t-niitcn med lir.afters<>mbucicn.

F-öreninsen har haft årsmcite och ett sotntnartniitc'
ljör kontakten mecl kvartersornbudcn har anläggningsansvariga l-r'a-L,otta r\hlstrand och Änn

l)rott varit. Sirv Wälc har haft ansvarct fcir inkcipen till r,ära uthus. lnköp till G,\ dagar m.m har

ordforande [',rva ,\splund ordnat tncd.

Kompetensutveckling
I FSSI{s regi hal clct r.adt r,är<lcringskurs och dcltog giordc en r.-ärdcrinesansvarig från Listr-rdden.

Iin swrelselcd:rmot deltog också i cn sn'rerlsekurs auotdnacl av ITSSI{'

Våra medlcmmar hadc mcijlighctcn att dclta i 2 olika förcclrag/kursert i åt.

I juni så kom \)Terner Stastny och hrjll ett mvcket uppskattat tbredrag om l(lcmatis.

I augusti r.ar clet tr.å tillf;illen meil träclbeskärningrL.rrs, clcl 1 teoti i j timmar med kurshållarc Äsa

Bäärnhielrn och clcl 2 mccl przrlitiskt arbctc i träclgiirclcn.

Dct r.ar ca 43 personcr solrl cleit.og i clcssa ml,clict uppshattacle aktivitctct. Iiostnaden fiir
medlemsaktir-iteterna blcv hnansicl:rd mcd biclrag fiån FSSi{.

Listuddens webbsida
Besöksantalet på r,år s,cbbsida rvrvrv.Lisrr-rdclen.com är nu uppe r25716 (ian 09) och det innebär

att r.i sedan jan 0t3 har haft c{rrrgt 7600 besök under året, dvs cirlia 20 besijkare per dag i
genomsnitt. På den lösenorclsskr,clcladc mcdlcmslistan har 110 medlcmnrat rralt att vara med. Nytt

iör säsongen är att Listan på dc sorn har bokat r.intcn.audting ocksii finns nrecl på wcbbsidan mcd

eget lösenotd. På så sätt är det lättar:c att sc r.ill<a nätter som är vakanta.

Information om u,ebbsidan lämnas till alla nva koionistcr och alla som vill kan få en unik e-

postaclress med suffixet @listudden.corn och stugnumrler cller namn som pref,rx, exempelvis

54@listuddcn.corn- l)cnna aclress är' cn alias ch.s c-pr>st till denna adress sliichas dirckt vidare till
din orclinarie e-postaclress. Vill clu dcsstrtom r.ara med och r.isa en bilcl på din stuga och

presentcra dig själr. så kan clu kontakta rvebbtnastcrn -U.c pa c-postadresscn

rveb ma s tcr@lis tu d d en. c om.

Medlemmar och stugbyten
N{ecllemsantalct uncler årct har varit 317, r,ilket rnotsrrztrar antalet lottcr. Nledlcrnsavgiftcn hat

vatit 1 (r00 kr'/år. Lindcr iirct har 17 stugor bytt ägarc och 2 iivcrlåtelscr har sliett.

\,rärderingsavgift av stusa r.icl fiirsziljninu var 1300 kr som betalas in till fiircningcns pg-konto.

Inträdesar.giften tril I;örcrungcn irar vadt 300 kr.

Kölistan
\iid årets slut hade vi 285 pcrsol-rcr i r-år: kii. Iriir att anmäla sis till k<jn skrckar rnan in den

intresseanm?ilan som finns att skrir-a ut från r'är hcmsida silmt betalar in 200 kr på Plusgiro

konto:15 6211-5.
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Kvartersombud

Så här har kvarteren vatit organiseracle undct åtct:
Omr'åde 1 Inger Wiberg 15 och I-ee Jonsson 29

Område 2 Jtlll,indström 96 b, '\nn-NIarie Bohlin 31 ochJanin:r Iidksson 67

Område 3 N{adatrue Palmberg?39 och Suq Brohlin 230

Ornrådc 4 Ännc-Charloftc llcnnerstam l(;5 och Gunilla Sjöstedt 195

Område 5 i3engt Lundgren 213 t>ch Llva-l-otta;\hlstrand 300

Rapp o rte r Jiå n kuarle r,r o nt h u da n

I år har r.i haft tr,ä semcnsanlma Gr\-titl8itler, ett på r"åten den 3 maj och ctt på hösten den 6

september. I sambancl mecl sommarrnötct fanns det också möilighet att anteckna sig för ClA.

Därutöver har clet funnits miijlighet att göra Gi\ under hela säsongen. f)et har suttit listor

uppsatta på vära uthus nrccl rilika arbctsuppeiftc:r som cl-r sjrilv ktinnat bolia clig på.

Vårt områcle har många gcurensamma hus och marhvtor att sköta om. r\llas Gr\ är dätför viktigt

för att hålla r.årt <>mråde hnt. I är var dct 203 stugor som gjorde sina ClÄ-trmmal, bra jobbat!

Här är ett axplock pä r.ad som har giott pä l.åra områden i år.

| / åra ge nz e n s ant nt a p /a l.r c r:
Vi har grävt upp cich lagt bark under gunsorra vid idtottsplatsen och llkparken är uppgtär'd och

redo för att $-llas på med batk i år.

Fyllt på sand i sancllädan r.id fcsrplatsen.

h{ålning av dansbanzrns inncltzrl< hat påbör'jats kommer att sltitf<iras nästa säsong.

Staket och stolpar har mälats på altan utanför fttreningshusct.
Vägarna och dess gropar har fått päfi-ilning a\r grlrs.

Clräsct runt förcningshusct har lilippts r.icl nåsra tillfiiLlen ar- olika koloni.stcr. Stora gtäsmattan har

skötts om av kolonist sonr Gr\ tid.
Ontråde 1

Det slängcles en del sopor som låg bakonr uthuset nät vi hade containcrn i r.åras. 'loalettdcjrrarna

blev målaclc. Staket vid p-piatserna undcr stora ehen blcr. lilart, toppenfint. Gräshlippning av alla

gräsytor runt toaletten hat fungerat bra.

T'oalett städningen har fungcrat.

Oruråde 2
Toaletterna har målats både in- och utr-änc1igt.

Städningen arr toalettetna har fungcrat bra.

Infart 2 l-rar fixats Lill, stcnat borttagrra och hvistar khppta.

\.ri oreaniserade cn fest frir onl:iide 2.

)ruråde J
Vårt urhus 3 har nrälats invändigt både golv och r'äg3ar. Dct är lite }n'ar att måla nästa säsous.

\,'i har haft en grupp sonr h:rr skött om städning av r,ärt uthus, det fungeral väldigt bra. Det har

är,en varit någrzr som har klippt gräset och håltit snyggt runt r-rthusct detta har: också skötts bta.

()rur,u{,'1

Städningen arr tc>alettcrna hat fungerat i år igen. Och r-i hade en

Italien inspl'erad buff6, fcir oss som hacle stiidat toalctterna ttndct s()l111rlarcn.

Och nu hoppas r.i att kadarna sitter ncr pir toalctterna uncler vintcrhalvårct,
så att det bLrr trcr.ligarc att tömma behållarna. f}äset runt uthusct har klippts på G,'\ timmar av

kolonist.
Ontråde 5
\ri har med gemensamma i<r-after hjä$ts ät att klippa viira sräsn-rattor både r-id toalcttcn och

lekplatsen vid fotbollsplan under säsongcn. Iltt utchandfat har installcrats utanfiir r'årt toahus och

en ny låda har snickrats samt målats vit. Städning ar: toalettcrna och r-attning ar- blommorna
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utanför har även i år sliötts pä ctt föleclörnhgt sätt. \/i har lagat räckcn på 5:ans parkering och

rensat ogräs på alla besöksparkeringzrr. Buskar och grenar hzu ansats vid r'ägkanter och

allmänningar for att clet intc ska bli för vildr.uxct. l)r.rschen vid fcrtbollsplancn hat städats och

skötts olrr av kolonist på G,\-tid.

LLUär derrli4&C
'Ianken är att r.i varie år ska shifta, byta ctt av kvattersombuclen i varie område för att fler ska få

möjlighct att jobba fcir r.årt område. 'f'a nu tillfiillet i akt och bli kvartersombud denna säsong.

Hör ar. dig ttll sn lclrqitGlLr-turLlgteirrn och tala om att du är intresserad. Älla områden behör''er

nya ls,'artersombud. Vi konrmcr gir"'ervis att gc die en bra introduktion för ditt roliga uppdrag.

Du kan är'en kontakta z\nn Drott 192 eller liva-Lotta ,\hlstrand -j00 om du vill veta mer'

Säsongcn 2008 r..ar clet 21 st älderbefriade inom föreningcn.

Evenemang
Fester
Llncler 2008 har vi genomfcirt siiliotta och midsomrnarfcst. r\rets festfixare \rar de med slutsiffra

B med assistens ar. andra frivilliga kolonistcr. -l't-r.iitr 
sä r.ar dct bara 10 shcken av totalt 31

sfycken B-<-rt som kundc ellcr r.ille strilla upp pä festerna. Nlzinga ar. dessa ställclc uPp På dubbla

pass, extra tack trll er. Sä 15 sfickcn pass fick täckas ar'ör-riga kolonister. Floppas att 9-orna blir
bättre på att ställa upp på festet.'I'änli på att dct är ett roligt jobb som bara grirs var 10:e år.

Gökottan
Trots att årets gökotta inföll rcdan lmaj sä l<om ändå 20 fcstsugna pelsoneI .

\ri blöd på sill, bröd och ost ech ar-slutacle mcd ctt iottcti. Innan festen hade ett tiotal personer

arbetat med alla fcirberedclscr. 'I'ur att vi har morgonticliga medlemmar på Listuddenl

N'Iidsommalcn
N{idsommaraftonen biirjacle nrccl att nåqta licilonister lijvaclc stånscn och c'lansbanan på

förmtddagen. Iil. 14,00 inicdcles dansen med resnins av midsommarstången och sedan böriade

dansen kring stängcn mcd ()lic Wallbergs orkcster. Uncler tiden dansen höll på så r'at

kaffesen'eringen och tombolan i gång firr de som föredtog stillsanrmate aktiviteter.

tr ftermrddagen avslutades tncd flskdamrr.

I(r'ällen böriade kl. 19,00 med dans tili OIlc Wallbcrgs orkestcr. Scn'eringen, b<illkastningen.

tombola, skiutbanan och pilkastrunsell \-irr ocksä i gång. Sttax cftcr 01.00 hadc de sista

fcstdeltaearna (mon-ilhgt) lärnnat fcstcn.
Som vanl,igt bidrog aila vlira trevliga kolonistcr till dcn tre\rliga feststämningen under dagen,

kvällen och natten.
Dagen cfter kom några tappra medlemmar och hiälptc till med städningen.
Tacli alla ni som ställde upp och gj<>rde miclsonrmaren till cn så bta och trer-lig fest.

Sirv Wålc
Festansvalig

Anskaffning och investeringar
\,ri har köpt in en släpkätra för 1,7 000 kr, tIl C;Å dagat och för uthvrnine. Vi mförskaffade också

5 stvcken parksoffor som placerats ut i n?irhetcn ar. uthttscn till en kostnad av 1995 kt.
Iiostnaden för årets gr-us trll r'åra r'ägar uppgick till2 800 kr-. Nya räddningsringar till badplatsema

otdnades också för 0 kr. Dansbaners cl har säkrats upp och det har också giotts komplettetande
el arbeten på fi<)reninushusct tiil cn kostnacl ar- 5 300 l<r.

Sidan 9 ar. 3l



Underhåll
'Ivättning, sktaprung och måIning av räckct på förcmrgshuset, dansbanan samt inncrtaket hat

utförts vrd en extra mälnings dag samt pä ()r\ dagen 1 sep. Innertaket är intc helt firdigt så

fortsättning följer nästa säsong. Gungorna vid idrottsplatsen fick n1,11 batk/fallundedag med hjälp

av fleta hjälpsamma kolonistcr utijvel Clr\ tirnmar.

Vintervandring
Under säsongen 2007-2008 r,ar clet 12,1 stugor som deltog i vintcrwandringcn. \rädret var milt
under nästan hela säsongen. Nägra tnbrottsförsijk och några inbrott rapporterades under vintem.

På sommaren anordnades scdan fest frir alla sonr l,atrcltat under vintern, rill kostnaden av 15 700

kr. 'llack alla kolonistcr som r-andrar en kväli/natt rullt l-istuddcn.

Sirv \Wåle

V in tctl atrd ringszr tt svlttig

Rapport från Festkommitt6n
\ri böriade med en Pub kr-äli den 11 f 7,som hiril på att bL cn katastrof, cn halv tirnme innan vi
öppnade börjacie det spöregna, tnen l]ritte kom på en p5enial ide att ta in dc runda borden och

fiilla upp parasollen. På så vis blev dct en m1,sig och anilorlunda känsla i lokalen.

Vi såldc öl vin och cider, och som trllrugg fanns jorcluiittet och iilkow.
Vi tackar alla som r.ar <lär och gjorde r.är filtsta pub kväll till succ6. Ett specicllt tack vill vi ge de

kolonister srtrn hacle med instrumcnt och spclade fiir r.rss, salnt ,.rtt r.i kunclc ha allsång'

Den B/B hade vi kr'äftfest mcd lottcltagning.
Det blev en cnorm uppslutning ca 120 pcrsont: r, satt och åt kräftor o si<tng snapsvisor på

dansbanan. Vi hadc tagit trt cn sterc(), sonr r-i st:illt pä sccltctl, ur den spelades dct 60 70-tals

musik under kvällc-n, många dansadc och såc ut att ha det jättetrer.ligt. Vi fick bcrcim av r-åra

gäster soll fl,gk1e yi orclnat festen så [ra, och att vi fiadc sä fila priset.

Det tackar r.i frit.
PS \,'i söker flcr kolonister som r-ill vara nred och hjälpa oss urcd festerua. Iiontakta N{aggan i

stuga 148 ellcr tcl: 0707982156
VÄL MOTT FI]SfKON{NiIT"I'tr,N

Rapport från Kulturkommittön

\rarje måndag \rar det r.erksamhet i hobbyhuset. N{ånga pvsslar med kcramik, men alla

handarbetarc är lika välkomna. l)et är roligt att arbefa tillsammans! L,rndcr: Listuddens dag, såldc

r.'i en del av r.åra alster. Nfcn dct är miinga på Listuddcn solre tilh'erkar saket, man kuncle köpa

silr'ersm\,cken, handr.är'cla dukat, matt()r och mvcket ailnat.

Årets Loppmarknad, \rar som r.anliqt r'äibesiiht. Vi tacl<ar fijr alla går'or sotn vi sälde under dagen.

Tack också till alla som hjälpte till som funktionärer.

ld rottsforen ingen informerar

Under året har tiivlingar hålhts i fi:iidrott, vollei'boll, boulc, r,intcriclrott och l,istudden runt.

Älla som har stuga på Listudclcn är är.cn rnccllcmmar i iclrottsfcitcninseu och

är r.älkomna att deltasa i alla vära aktir.itctcr.
\rid frågor går det bra att kontakta uäsor-t i ic{rottssft'tclsctr.
r\ktir.'itetct anslås på anslarstavl<>rna. Ångirendc rir-ris verksamhet hänvisas till LIF:s årsmtjtc. 'ficl

och plats affischeras på anslagst:rr.lorna.

Sidan 10 ar- 31



De som blev Listuddsmästare 2008 ar

Volleyboll: Lag."Bcista l-aget", med ,\tne Perssott 272,Jonas \X/idigsson 238,

Lasse'fenggSen2(t4 och Nrldas Blomqvist 70.

Vinteridrotten blev fvr.ätr bara en prometlad runt Listudden i tcgrret.

Boule, Singel: Iiim (]ustarrssor 23L

Boule, dubbel: Ådam Persst>n 2tl9 ochJonas Vidigsson 238.

Ordförande
Sekreterare
I(assör
Ledamot-
Ledamot

Listuddenrunt:
Flerrat
Damet
Poikar 11-15 åt
Flickor 1,1,-15 är

Poikar 0-10 åt
Flickor 0-10 år

Charlie Buchheim
Årne Persson
Åsa Ähhnder
Jonas \ridigsson
I{jell Persson

Pontus -]onsson
Illin lonsson

Cecilia Reidefors
ingen deltagate
ingen deltauatc

Gunilla ,\ndctsson
t\lf Pcrsson

,\lice Iillestad
ingen deltagare
ingen deltagare
Nlarkus Grönlund
Wilrna Ellestad
ingen deltagate
Ålice Notrgärd
ingen cleltagare

stuga 294
stLrga 272

stlrga 243

stuga 238
stnga 2I7

tid
/ ,,1-7

7.34
rt (17

9,47

stuga
179

194

61

stuga
272
268
237
237

Fdidrott:
Damer:
Herrar :

Födda:
93-94 flickor:
93-94 pojkar:
95-96 flickor
95-96 pojkar
97 -98 flickor
97 -98 pojkar
99-00 flickor
99-00 pojkar
01-02 flickor
01,-02 pojkar
03-04 flickor
03-04 pojkar
05-06 flickor
05-0(r pofkat

r\nranda l,inder 194

Ässar Hellström 225

Sara I-undgten ''17

nrfi f eIäT engts s d--2 (t 4

I-udvig Lundgrern 243

151
(tI

289

En fotbollsmatch spelades ocliså.

Juniorena slog dät Seniorcrna med 1-0.

Skytteligan \ranns av N{artrn Iijäll.



En fotbollsmatch spelades också.

Juniorena slog där Senioretna mecl 1-().

Skyttehgan \-arrns ar- N{artin liiäll.

Idrottsföreningen fuade i år sitt 60ärs jubileum, med en heldag pä idrottsplatsen.

Hela dagen r.ar full mecl aktir.itcter som btännboll , lotteric'r , tipsrunda och fiskclamm.

I(ulturfåreningen hade r'änlighe ten att biuda de 1 10 deltagarna pä tärta till kaffet.

Några medlemmar premiemdes också. N{arianne_f onssoll och Olof Frisk firck

chplom för "hängir.na insatser och långt engagelnang i l-istuddcns IIi"
År,en Årne Persson premierades för siila 25 är som s$'rclscmedlem.

Arne Persson , I-III

fl 
-'" *4 \'* . *n/' rl ''"'\ )t:"$'\ 

*6Xtu"1Y-- nf"*{*-t i//'/ä4
lSengt Lundsren '07alftid N{onth6n

."St.x.r f-..*.-' -'*
Sirv Wåle

t.! 
""!lr: {)"

l-Tffi -'rfv
Iijell Grönbe

Sidan 12 ar'31



Listuddens Koloniträdgardsft)rening

Riikenskapsar: 08-01-01 - 08- I 2-3 I
Resultatenhet: Hela ftireningen
Period: 08-01-01 - 08-12-31

intäkter och rändring

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

Senaste vemr:

I

09-0 I -25

24'1

Nettoomsättning
3010 Arrende 277 969,00 272 783'00 275 974'00

30llMedlemsavgift508800,00506806'00507200,00
3012 P-platsavgifter 58 350,00 60 600,00 60 000'00

3013 Intresselista 53 058,81 46 000'00 30 000'00

3014Inträdesavgift3900'002100'000'00
3015 GA timmar 33 300,00 35 000'00 0'00

3016 Förseningsavg 100'00 0'00 0'00

3017 Ej utftird Vintervandring 34 597'40 53 800'00 0'00

3230 Intäkter säsongens festei 54 481,00 47 615,50 45 000'00

3äö Ö.".tt:zi."i"g , -= , =19'S"os l o24 704'64 918 174'oo

Övri ga rörelseintäkter
3810 Uthyrn fiireningshuset 8 600,00 l0 000,00 10 000'00

3930 Erhållna bidrag FSSK 3 500'00 0'00 0'00

3980 Viirdering intåikter l9 500'00 -61'00 0'00

3rr0 öwiga intritter tiarag z 919,00 -???5'99 . . ==0^'90.Oo t2 164,00 lo ooo,oo

Rörelsens kostnader
Råvaror och fiirnödenheter mm

4010 Arrende Stadsdelsfiirvaltn -281 362,00 -275 093'00 -2'75 9'74'00

40llMedl.avg.FSSK-88520,00-88760'00-90000'00
4210 Bidrag tldrottsfiireningen 0'00 -4 000'00 -7 500'00

4230 Utg.6r säsongens festör -61 020,50 -64 624,64 -45 000'00

4240 Reäovisning ärottsftireningen -7 496'70 0'00 0'00

Bruttovinst 620 734,85

-19 987,00
-9 220,05

-10 064,03
0,00
0,00

-6 685,00
-4 607,s0

-150,00
-323,75

0,00
-11 682,00

-2240,00
-l 099,00

-14 095,39
-6 460,29

-656,50
-647,00
-272,50

-3 333,70
-3 953,04
-3 797,00

-24 432,00
0,00

-2 332,24
-2 616,36
-7 969,00

-ll 886,00
-1 453,00

-13 561,09
-70 570,00
-57 285,00

604 391,00

-3 826,00
-10 686,86
-10 056,35
-4 636,9r

0,00
-6 002,00
-3 072,05

-848,00
-323,75
-146,00

-ll 185,00
-16,00

-l 833,20
-9 798,65

-10 018,47
-19 564,53
-r 973,00
-3 761,05

-17 689,00
-6 786,00

-464,00
,15 953,00

-9 553,95
-ll 159,00

-4 885,00
-7 616,20

-t2 897,50
-l 758,50

-933,00
-55 740,00
-93 046,00

509 700,00

-5 000,00
-5 000,00

-10 000,00
0,00

-300,00
-6 000,00
-4 500,00

0,00
0,00
0,00

-12 000,00
-1 500,00
-2 000,00

-14 500,00
-15 000,00
-l 000,00
-2 000,00
-4 000,00

-15 000,00
-5 000,00

0,00
-35 000,00
-24 000,00
-15 000,00

-5 000,00
-8 000,00

-15 000,00
-3 000,00

-10 000,00
-60 000,00

-100 000,00

Övriga extema kostnader
6410
6420
6510
6550
681 1

6812
6850
7010
701 I
7050
7310
7350
7 410
7412
7413
'1417

7420
7443
7445
7446
7490
77r0
'77 t7
7718
77 l9
7720
't'721

7728
7729
7730
'7735

Förbrukningsinventarier
Förbr.matrl. övrigt.
Adm o kontorsmatr
Trycksaker
Telefonersättn övr.
Mobiltelefon,styrelsen
Porto
Frakt och transport
Hemsida Listudden.com
Resekostnader
Föreningsftirsåikring
Medlemsftirlust
Avg,PG &Bank
Årsmötet
Styrelsemöten/Planeringskonf.
Kostnader Vintervandring
Kondoleansfu ppvaktning
Skötsesl av grönltor
Vägunderhåll
Parkerings platser Kostnader

Övriga ftirvalt.kostnader
Vatten
Ombyggnad uthus 4

Uthus Förbr.material
Uthus Reparation
El nätavgi{t
El ftirbrukning
Föreningshus Förbr,material
Föreningshus & byggn. ReParation

Slamsugning
Sophåimtning



Listuddens Koloniträdgardsörening

Riikenskapsår: 08-0 l-01 - 08- l2-3 I
Resultatenhet: Hela ftireningen
Period: 08-01-01 - 08-12-3I

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

Senaste vemr:

2

09-01-25

247

-18 800,00
-37 478,00

-3t6 208,44 -360 222,97 -402 800,00

Personalkostnader
5010
s01 3

5260

Arvoden Styrelse
Arvoden övr.Funktionärer + våirdering

Revisions arvoden

-r8 800,00
-48 986,00
-l 430,00

-17 800,00
-15 337.00
-l 430.00 -l 430,00

5300 Övriga konr.ers./Trivselkto l-5 0,00 0,00 -2 500,00

5450 Milersättning -999,00 -558,00 -l 500'00

5610 Ber. arb. avgift.32,42%" -17 541,00 -9 487,00 -11606,00

5612 Ber.ålderspens.avg. 10,21%o 0'00 -306'00 0'00

5810 Utbildning -2075,00 -400,00 -4 000,00

5890 Övr. Mediemsaktiviteter -3 815,00 '8 162,50 -10 000'00

avskrivningar 210 880.41

seresultat efter avskrivningar 210 880,4r 190 687,53 r9 586,00

seresultat ftire finansiella intäkter 210 880,4r 190 687,53 l9 586,00

Resultat från finansiella investeringar
Övriga råinteintiikter och liknande resultatposter

8OZO Rzinteintiikter 20 116,82 7 '96 0'00

8090 Övr.finans.intäkter I 433'00 3'00 0'00

Råintekostnader och liknande resultatposter
8120
8190

Råintekostnader
Övr,finans.kostn.

-255,00 -22,30 0,00

-150,00 300,00 0,00

ffide resultatposter -405,00 277,7U 0.00

S:a Resultat Iiån finansiella investeringar 21744,82 288,66 0.00

h kostnader 232 625,23 t90 976.19 l9 586,00

esultat ftire ispositioner och skatt 232 625.23 190 976,19 l9 586,00

Resultat ftire skatt 232 62s,23 190 976,19 l9 586,00

8999 Redovisat resultat

232 625,23

-232 625,23

r90 976,19

-190 976,19

l9 586,00

0,00



Listuddens Koloniträdgårdsfiirening

Råikenskapsår: 08-01-01 - 08-12-3 I
Resultatenhet: Hela ftireningen
Period: 08-01-01 - 08-12-3 I

Balansrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

Senaste vernr:

I

09-01-25

247

GÄNGAR
Anläggningsti llgangar

Finansiella anläggningstill gångar
605,00 -3 100,00 -2 495,001630 Skattekonto

S ra Finansiella anläggningstillgångar 605,00 .J IUU,UU -2 +y),uu

S:a Anläggningstillgangar

Omsättningstill gan gar

Fordringar
l2l0 Kundfordringar

605,00 -3 100,00

182,00
-3 211.00

-2 495,00

I 330,00
3 2l1.00

15r2,00
0,001290 Osiikra kundfordringar

S:a Fordringar

Kassa och bank

4 541.00 -3 029,00

-3 602,00
-9 696,61

I 512,00

1010
1020
1021

Kassa CN ftir redovisning
Postgiro 156211-5
Spargiro 21 8l 36-0

3 602,00
t2171,14

0,00
2 474,s3

1040 Swedbank

448 109,00 -448 109,00 0,00
111970"45 tl 699,02 123 669,47

roso Nordeaspartto:z0t zzs:326 -- --9'99 919?j!'l? 910-?ll'l?
5'75 852,59 160 522,'13 736 375,32

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2901
2943
2907
2908
2909

Reservfond
Miljöfond
Balanserat resultat
Förra arets resultat
Ärets resultat

-19 526,80
-100 000,00
-178 428,10
-190 976,19

0,00

0,00
0,00

-190 976,19
t90 976,19

-232 625,23

-19 526,80
-100 000,00
-369 404,29

0,00
-232 625,23

S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder
2l l0
25t0
25lt

Leverantörsskulder
Skatteskuld arvoden
Seirskild löneskatteskuld -37 & tidigare

-4Uö vJl,Uv -232 625,23 -'tzt 556,32

-60 844,00 49 162,00 -l I 682,00
-t7 691,00 17 691,00 0,00

-306,00
-649,50

306,00 0,00
-l 504,50 -2 154,002690 Kortfr.Skuld till medlemmar

2330 uppl.soc.avgifter -12 577,00 12 577 ,00 0,00

-92067,s0 78231,50 -13 836,00

$Tg;Täpital. a';sättnin gar och skulder -580 998,59 -154 393,13 - I J) JvZ,3/.

Beräknat resultat 0.00 0.00 0,00



Motion 1;
Motion till årsmötet 2009 liiin Michael Flink. stuga 52

Jag har begärt en redovisning om och till vad och hur pengama används som kommer fiån
avgifterna på EJ uttörd Vintervakt tar vägen. Men nekats och hänvisas till verksamhets-

berättelsen i samband med kallelsen till årsmöte. Se bifogat svar från styrelsen.

Tycker att man som medlem skall kunna få en muntlig/skriftlig redovisning om man har en

förfrågan och problem med att tolka var pengarna tar vägen genom verksamhetsberättelsen.

På 5-10 år blir detju ganska rnycket pengar.

Förstår att det finns hål att stoppa pengarna i för föreningen men kanske vill rnan ffi en upp-

fattning om vilka hål som täpps till.

Vill att årsmötet beslutar: Att man som medlem i vår forening ska få en ekonomisk redo-

visning muntlig/skriftlig om rnan tycker att behov finns. exempelvis när man inte tycker
att verksamhetsberättelsen räcker till . ....

St,ar fritn styrelsen.
Hej Michael!

Vi har lagit upp och lcist ditt mail som en skrivelse pa viirt senaste styrelsemöte.

Du kommer inte att.fa någon scparal efutnomisk redovi,;ning av vintervundringarna.
Iffir vur.je årsmöte sii rec{oyistts ekonomin i iir,ymiitc.rhuncllingarnu i balans ctch

slutrapporlerna.

Hcil,sningar
Styrelsen

DnooouonoorlLlDtloDLlnailrll]ocoD

Styrelsens svar på Michael F'links motion till årsmötet 2009:

Komplettering till tidigare svar i detta ärende:

Budgeten och årsredovisningen görs upp enligt fästställda regler med begränsat utrymme

för improvisationer. Inkornster av olika slag kan ej öronmärkas för förutbestämda ändamål'

Kan tilläggas att Balans- och Resultatrapporten. som bifbgas årsmöteshandlingarna,
innehåller mer detaljerad information om vad vi använt pengarna till och även vilka poster

som kostat, alternativt inbringat, mer eller mindre än vad styrelsen br-rdgeterat f<ir budgetåret.

Överskott som uppstår sparas räntebärande, fbr att ha som buffert lor oförutsedda kostnader i
form av vattenläckor, akuta vägreparationer eller tidigare ej forutsedda investeringsbehov.

Styrelsens intention är att uppnå långsiktighet i verksarnheten. för att medlemmarna ej skall

drabbas av tillfiilliga extra utdebiteringar.

Styrelsen uppskattar att engagerade rnedlemmar vill medverka till att utveckla föreningens

verksamhet. Tyvän går det ei alltid att tillmötesgå varie enskilt önskemåI.

Stvrelsen

Sidan 1(r ar. 31



Motion 2;
Motion till årsmötet 2009 från Michael Flink stuga 52

Har muntligt vid några tillfällen bett att vår olycksfall försäkring läggs upp på vår
hemsida tillsammans med telefonnummer till kontakt man/kvinna hos

försäkringsbolaget. Det kan ju vara något man undrar över angående försäkringen,
hur den fungerar vid just min situation när man gör vintervakt eller sin arbetsplikt .

Senast jag framförde önskemålet var på årsmötet 2008 men inget händer så nu

skriverjag en motion.

På vår hemsida har vi har regler och förordningar tillgängliga plus annan smått och

gott, förstår inte varför vi inte kan ha information om olycksfallsförsäkringen där
öckså. Det rör sig om information som behöver uppdateras kanske 1 gång om år,

olycksfallsforsäkiingen berör ju alla medlemmar lika mycket som det övriga som finns
på hemsidan. Så var ligger problemet?

Svat:
Vi kommer att lägga ut en länk på r.år hcmsida sotn komrncr att ta dig trll liolksams

lremsida där du kan läsa om olycksfallsförsäklingen. liftersor-n handläggare kan skifta ganska <>fta

på ett försäktingsbolag så fåt du fråga om \rem s()m har hand fötsäklrngen.

Telefonnumret till Iiolksam fu 0771-95()950, r'årt kundnummer fu 21353 och r'årt

försäkringsnumme{ ir 1 1, 17 00.
/Sn'telsen

Motion 3;
Motions till Listuddens årsmöte 2009.

Jag skulle r.ilia att styrgl5",. tittar pii möiJighctcn att siittzi fzrst cn skena alt. upphöid kant, på golvet

runt cluschen i damernas duschutrymmet i uthr.rs ,1. l)cn losa pl:rstrelrrsan som finns där nu $tllcr
inte så stot funktion.
Vatten rinner ut på hela goh'et fram till dijrren ttch det tar m1-cket längre ticl att r:ensa undan allt

vatten efter sig än den trd dct tar att duscha.

Åtgärd.tt borde inte kosta någta stora pengar.

Marita Blomqvist
Sruga 70

Sq.l:elseus sr.at.

Ombyggnad av goh-en i duschrum'l ät planctacl till säsongen 2fX)9. Då

komrrrcr är'cn goh'cts lutning att justeras så att r.'attnct rinner r:t i gohrbrunncn'

Sidan 17 av 31



h/otion 4;
Sent: Monday, November 10,2008 12.10 PM

Hejsa n !

Skickar er en motion till årsmötet.

Jag skulle vilja att man ändrar kösystemet-på våran väntelista för att få kopa en stuga'
Både i skarpnäck och på orhem har dom så att dom visar huset som är ledigt( Hur man

ska göra det kan Oisf<Jteås) och då kan dom som är intresserade i kön söka för att få
köpa kollonistugan.
Påsåvis behövei inte köansvarig sitta och ringa runt och jaga folk utan bara kontakta
dom som visat intresse med långst kötid.

MVH Kristina Lindblom stuga I34

St\,-relsens svar:

Vi har idas nräuqa s<>nr ijlsliar kcilouistuqa pir Listucldcn diirnred cn iang kijlista, närmare 300 i
ho. \liikct vi tvckcr är rohgt
Hur vi pä bästa och cnlilastc sätt ska kunna clelgc lediga hus trll clctn som stär i kij har styrclsen

under äret cliskutcrat. \,/i har tittat pä ohka frirslag f<ir att cffcktiviseta och fötcnkla kösvstetnct

både för clc sotn stzir i kii ocir fiir dcm sr-,11 skiitcrt kolistan.

Idag är det flera parter inblanclade och vi hat inte lin funnit en l<isnins och organisation kring

cletta. \.är ar.siht är att s\,stemct ska griras om frarrrcir.er men i dagslägct är vi inte riktigt klara I hur

det ska organiseras så clct pxssar bäclc datoranr-ändarc och icke ciatoranr'ändare.

,l

N
$""t
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Trivselregler
På grund ar. att styrclsen fzitt in mårq:r kommcntarer från kolonister sorn blir störda ar- många

högljudda fester och maskiner i ttzidgårdarna har vi utarbetat clessa rikthnjer.

Bullet från grannat
På Listudden är det tätt mellan stugorna. Detta inncbär oundr.ikligen att [lrannar l(ommcr att

störa varandra. När rnan bor så tätt fär rnan vara bcrcdd på att grannar låter och försöka ha en

hög acceptens f<jr det. NIen clet inncbär ocksii att man sotn kolonist ska ta stor hänsyn till sina

gfannaf.
Den enes semestetdröm kan vara den andres semestermarclröml

Det gäller att hitta balans och kommunfcera med varandla.

Om du blit störd, tala dä själv rned den sorn stör dig och fiirsök att komma övetens om

en acceptabel ljudnivå.
För att så månsa som möihgt ska trivas irä rrårt områcle så fcjr:eslår vi nedanstå ende iktliry'er föt
ljud/oliud.

Försök att i så stor utsträckning som mrijligt hyra fiireningshuset för fester. Dät skall det vata

dämpat k1.24.00. Undantaget är nrrdsommarfcsten som kan hålla på fill k1.01.00.

Tänk på att de som bor nära föreningshuset som får lvssna på mänga fester.

Ibland kan man vrlia ha kalas/fest i sin egcn trädgård, tänk på att informeta dina grannar i god

tid. i{om cjverens om cn acceptabel ljudnir'å.
Det ska r-ara dämpat i hela ornrädet lii.22.00 mccl dämpat menas samtalsnir'å (40 dllÅ)

Om du behör'er utfora ljudliga arbctcn på din tomt, informcta grannarna i god tid. tlndvik i
möjhgastc män bulldga maskiner ocli htjca ljud firr:e k1.09'00

Till vardags, r-isa hänsyn c-ich anr-änd rnte gräsklippate, trimmers och liompostmaskinet o.dyl. förc

k1.09.00. och efter 21.00.

För den som vi-ll söka rncr information om buller och riktlinjel som fiuns i staden kan gå in på

rubrjken bygg och bo på staclens rvebsida \\t\.rtt\1,$rc!l!-i!tt.ltl:.le . 
/Sryrelsen

Sidan 19 ar' 31



FORSLAG TILL ARVODEN SASONGEN 2OO9/2010

Arvode Skatt -30%STYRELSEN Utbetalas

2009-01-20

Arb.giv.avg
31,42oÄ

Ordförande 3 000 900 2 100 943

Vice ordf 2 600 780 1 820 817

Kassör 5 000 1 500 3 500 1 571

Sekreterare 2 600 780 1 820 817

Ledamot 2 600 780 1 820 817

Suooleant 1 000 300 700 314

Suooleant 1 000 300 700 314

Suppleant 1 000 700300 314

18 800 5 640 13 160 s 907 äs T$?

Revisor 715 215 500

Revisor 715 215 500

Revisorssuppl
Revisorssuppl

1430 430 1 000 "x -$3$

FUNKTIONÄRER
Expedition/arkiv 999 300 699

Webmaster
Har F:-

999 skattsedel

Byggansvarig _ 999 300 
- 

699

Anläggningsansv 999 300 699

Väqar, skötsel 1 5000 4 500 10 500 4 713

999

Vattenansvariq 1 998 599 1 399 628

Festqeneral 999 699

Kölistan 999 300 699

Stuosäliare'l 999 300 699

Stuqsaliare 2 999 699

shusvärd 1

Föreninoshusvärd 2

999 300 699
300 699999

Ansvario 1 uthus 1 om ei $Å-tinr 999 300 699

Ansvariq 2 uthus '1 om ei GA-iix: 999 699
300 699Ansvariq 1 uthus 2 om ei GÅ-tinr ooo

Ansvariq 2 uthus 2 om ei {iÅ-iint 999 300 699

Ansvario 1 uthus 3 om ei SÄ-tirrt 999 300 699

Ansvariq 2 uthus 3 om ei $;\ ,'r, 999 300 699

Ansvarig 1 uthus 4 om ei GÅ-tirr 999 699
300 699Ansvariq 2 uthus 4 om ei GA-iinr 999

Ansv Dusch uthus 4 om ei ()A-tir: 500 '150 3s0

Ansvariq 1 uthus 5 999 300 699

Ansvariq 2 uthus 5 999 300 699

Ansv Dusch uthus 5 500 150 350

38 977 11 394 27 583 5341 44 313

Värderinq, 2 pers (estimerat 10 hus) 1 3000 3 900 I 100 4 085 "lT $$$

Totalt alla

Elarbeten (behörig)
WC-arbeten (behörig)
Värderingsarvode

72 207 21 364 50 843 15332 $3 $3$

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

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

1 300 /stuga inkl skatt + arb.giv.avg. i förekommande fall
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Förslag till Verksamhetsplan för 20A9

Sryrclscns planer och visiouct fijr kornmande år är:

- att l,erka för en positiv anda, att r.i tillsamrnans sköter och vårdar r'årt område

så clet ser pndligt ut för alla våra bestikare, t'lanörer och oss siälv fötstås.

- attr.erka fcir att vi alla tillsammans r,årdar och fömyar och bcvarar r'åra b)'ggnader

och r'ägar, samt hålla r'åra diken öppna, som l,i har ansr.at för enligt arrendct med

Stockholmssrad. Detta biiriar vi med i ät med att återinföra "dikesdagcn"

- att arbeta fcjr ett rncdlemmarna känncr till och följer de medlemsavtal och

arrenderegler vi har med stockholmsstad samt med

Lis tuddenskoloniträdgårdsförening.
- 

^tt 
som r.anligt arrangera g<lhotta och midsommarfest'

- att fortsätta arbetet med och stödia festkommitt6, så att fler något mindrc

träffpunkter (än en stor hiistfest) anordnas cx. pubkr.älI, kräftskiva o.dvl.

- att köpa in nva lås och nvcldar till bommarna.

- att försöka angrcina eftctfrågade kurser för kolonistcrna, samt hålla kompost -och

kälisortcringskurs mecl tanke på i.'årt rva s()psvstem.

- att utöka samarbetct trrcd r'åta gtaunföreninuar.
- zrtt arbeta rncr aktir.t för att få ncr hastighctcn på biltrafrkcn i omtådet, bl a.

genom pcrsonliga sarntal nred dcm som kiir för ftrrt.
- 

^tt 
fortsätta göra förändrinqar sä att dcn tr-rnga biltraFtken minskar i området.

- att fortsätta med att tnr.iinda låsbara grovsopscontainrar på r'ären, för att få bort

cle extrakostnadcr som o illåtet avfall cller fclpackning inneburit. Containrarna

kommcr att \rara i\tpn,.r rrissa fidcr och r.aktas av kolonister som vill göra sina (]Å-

tinmar på detta sätt. 1)ä längrc sikt r-ill r-i försöka få bot coutainlatna och denna

kostnad hclt och hållet och istället försöka anr'ända r'är nva släpkärra, och på det

viset få bort är.en de tunga transportcrna från vägarna.

- att fortsätta mccl ril<Iis infolnati<-ur till liolonistetna på anslagstar'lor och på

rvebsidan orn r,acl vi i stvrclser afbetar med och vad som händer på ornrådet.

- att fortsätta rned Expedifions-scr-r'icen onsdagar och lördagar under säsong.

- att informera om hur ar.krppsarbctet i anknl'toi.g till uthus 4 fortskfidcr och

utvecklas.
- att installera bättre belvsnrng pä våra toaletter'

- 
^tt 

rusta upP och förnva sandlåclan vicl idrottsplatscn.

- att slutftira clet sista som äterstär av fallunderlagsarbctet med bark vid

gungplatserna
- ett följa ärsmi)tets berslut i frägor sotn vi riistat fram.

- att förnya duschhus 4's scilv och r'äggar.

- att investcra i nya bomrnat och lås.

- att köpa in n1'a sopkärl, diupbehällare'

- renovera och fömya förcningshuset inr'ändigt.

Sidan 21 ar. 3l



BUDcETFöRslnc röR usruDDENs

Kostnader
Arrende SDF
Medl.avg. FSSK, SFK
ldrottsföreningen
Utgifter säsongens fester
Arvoden styrelse inkl skatt o arb.giv.avg.
Revisorsarvoden inkl skatt

Värder.arvoden inkl skatt o arb.giv.avg.
Arvoden övr inkl skatt o arb.giv.avg
Milersättningar

Utbildning styrelse o medlem
Ovr. Medlemsaktiviteter
Förbrukn in gsi nventarier
Adm. & kontorsmtrl
Mobiltelefoner styrelsen
Porto
Föreningsförsåkring
Avgifter Plusgiro & Bank
Arsmotet
Styrelsemöten/Planeringskonf
7-klubbsmöte Listudden

Kostn Vintervandring
Kondoleanser/u ppvaktn ing
Vägunderhåll
Skötsel maskiner (bl.a serv. o drivm.)
Parkeringsplatser rep o underhåll
Vatten
Ombyggnad uthus 4 (rest av 40')
Övr. underhåll uthus
Förbrukn.mtrl Uihus
El nätavgift
El förbrukning
Förbrukn.mtrl Fören. hus
Rep. Föreningshus & byggn.
Slamsugning
Sophämtning
Grovsopscontainers
Förbrukn. mtrl övrigt
Inköp o installation av sopkärl

Summa kostnader

KOLONITRÄDG" FÖRENING 2OO9
2009-01-20

Belopp
288 455
90 000
6 000

65 000
24 707

1 430
'17 065
44 317

1 500

1 500
5 000

15 000
10 000
6 000
5 000

11 500
2 000

14 500
10 000

0

1 000
1 000

10 000
1 500
5 000

30 000
24 000

3 000
12 000
8 000

15 000
5 000

10 000
70 500
65 000
25 000

5 000
212 040

1 121 994

Intäkter
Arrenden
Medlemsavgifter
Parkeringsavgifter
Arets fester
Uthyrn ing Föreningshuset
lntresselistan

Summa intäkter

Nuxdgeterut vesu$txt

Belopp
288 455
507 200
60 000
65 000
10 000
50 000

980 655

-$s$ $s$
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stadsbyggnadskontorets regler för bygglov och bygganmälan på

Koloniträdgårdsområde med stuga

Observera att du alltid först behöver föreningens tillstånd för alla åtgärder.

Listudden är ett områcle utanför <1c:taljplan. I området ltnns bcstämda regler och rikdinjer för vad

som får byggas pä r.a{e lott och fijr hur stora b;,ggnaderna fiir vrra. Iiontakta fiitcningen eller

.tud.byggnäårk,rntor.t så får du veta vad som säller i clitt oru'ådc. Irtjr l-istudden gäller 26 kvm

boytu +-ä kvm pcrgola/tillbyggnad * 5 kvm forråd (eller r'äxthus över 1,50 högt). Flusets höid

från mark fär van max 4,30 nr. Lftb)'Sgrader skall ha cn lägre höid än huvudbyggnadcn'

Exempel på vad du får göra utan bygglov, men soln kräver föreningens tillstånd'

. uppföra r'äxthus max 5 mt och max 1,5 m högt

t uPPföra Pergola utan tak

o bygga lckstuga mar 5 mt och max 1,5 rn hög

o anordna uteplats högst 0,5 m ol'an mark

r färga om fasad eller tak

. sätta upp solfångare som är max 2 m'

. b)'gga staket/plank som är lägtc än 1,1 m iivcr mark.

. byta typ av fasadbeklädnad

. byta taktäckningsmaterial friin t ex takpannor i tcgel till liknanclc av plätmatcrial

o ta uPp n)' eller sätta iscn dörr ellet fönster i fasacl

o ändramarknivän mer än 0,5 m gcnonl schaktning cllcr frllning (matklor)

o riva en byggnad. Byugbvsfria åtgärder t ex pctgola utan tak, krär'cr intc rivuingslor'.

Vissa åtgärder krdvet även att du har byggtov och gör en bygganmälan hos 
_

stadsbyggnadsnämnden innan arbetet startar. Stadsbyggnadskontoret handlägger detta.

I området behövet du bygglov/bygganmälan för att t ex:

t bygga nY stuga cller fiirråd
o uppföra r'äxthus hiiirtc iin 1,5 m dock hi>gst 1.9 m.

(V.äxthuset får ej ör'etskrida 5 mt .)

. bygga till din stuga (t er tncd veranda)

o installera eldstad
o bygga staket/plank högrc iin 1,1 m ör'er mark

o bygga mur hirgre än 0,5 m (gällcr är'en stöclmur)

Ansökan om bygglov/rivningslov siirs på särsluld blankett friin stadsbyggnadskontoret.

Ansökan lämnas tillsammans mcd 3 områngat ritningar till föteningen för godkännande. Du själv

vidarebeforclrar ansökan till oss. Lämnas ansökan dirckt till stadsbyggnadskontoret skickar vi den

trll föreningen fiir godkännande cller vftrandc.
Om du rritl Uyggo ,rärtrr^t" än ,l m från lottgtäns mot gral]nc, måste du ha dennes sk'rifdiga

godkännande.
futningarna ska r.ara fackmässigt utfcirda, skalcnliga (l:100) och mättsatta (ej rutat papper). De

ska också innehålla situationsplan (skala 1:400) ör'er tomtlc)tten som reclovisar vilhen

bvggnad/tillb1,gunad som ansiikan a\rser.

Bygganmälan/ dvningsanmälan görs pä samfira blankctt som bvgglovsans<jkan. B1'ggherrc (=

Iottinnehavare) och daturrr för byElqstart anges (senast 3 r'cckor innan bvgget avses starta)-

Bvggsamråd och kontrollplan behör's inte när du byguer ellet ändrar inorrr din koloni\ott.

Bvggherren flotinneha\rafen 
^nsvafr;- 

IöI att tillräcklig kontroli utfdts.
Å"gift för bygglor.'och bveganmälan tas ut enligt en tax,r som fastställs av kor-nmunfu\lmåktrge.

Sidan 23 ar' 3l



Välkommen att kontakta oss crm du r.ill r-cta tncr om br,.gsl,r.'och bygganmälan som rrit
koloniträdgårdarl
Söderort: GumllaJrdberg 08- 50,3 26 516

S tadsbl.ggna dskon tore t
'I'elefon: 08-508 26 000
Fl-post: info@sbk. stockhcilm. sc

Byggnadsansr.arig i s q'relscn fcjt lis tudclcns kolonii.rmrä de :

Erva Åspluncl 070 369 65 3T.Ilygghancliinsar kan lämnas i postlådan vid fiireningshuset eilet pä

expeditioncn under säsong rnaj - septembcr cllcr skickas till postboxen. i\lia byggärcnden

diskuteras och beslutas på s$rrelsemöten och arkir-cras.

Rabatter
Inköp ar. trädgårclsprocluktcr och r'äxter hos'X'fäqlg.1!{clsLl-trSet,r 5-k*rrfpfr-i!"Ek, Skarpnäcks

Gårdsväg 10 gcr 10 9/o rabatt mot uppvisanclc av clct inplastade nredlemskcirtet.

Rabatt på lås får: vi hos !l+t-,:!a*]..åf , l)eppan'iigen .3 lratsta, som ger 15 9./o rabatt mot uppvisande

av det inplastacle mecllcmskortet.

Itabatt fås är.en hos.Iärn[r-ö{eå-q1pji*S-oi!-q!g1]"qqf4åqlAg-{Q, samt hos F*[gmiå{TfSJIbågk9:H
I ra.

Kortet skall medfölja stugan vid fiirsäljning/köp

Sidan 24 ar. 3l
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Revisionsberättelse gällande år 2008

Till årsmötet i Listuddens kolonitädgårdsfdrening
org nr 80201 l-7530

Vi har granskat årsberättelser; redovisningen och bokftiringen

samt styrelsens fiirvaltning i Listuddens kolonitriidgårdsftirening
frr rtikenskapsåret 2008. Det tu stJnelsen som har ansvaret ffir
råikenskapshandlingarna och ftirvaltningen. Vårt ansvar är att uttala

oss om årsredovisningen och fdrvaltningenpå grundval av vår

revision.

Revisionen har utförts för att i rimlig grad ftirsälcra oss om att

årsredovisningen inte innehåJler väsentliga fel. En revision

inneåttar att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan

information i råikenskapshandlingarna. I en revision ingår också att

pröva redovisningsprincipema och styrelsen tilliimpning av dem

samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.

Årsredovisningen gff en brabild av öreningens resultat och

ställning.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar sqrelsens ledamöter

ansvarsfrihet fiir riikenskapsåret.

Stockht lm l8 janu

Larllhdberg
av årsniötet vald revisor



Stockholm 2009-02-10
Listuddens koloniträdgårdsforening
Box 5816
102 48 Stockholm

Motion till Listuddens koloniträdgårdsfiirenings årsmöte 2009.

Bom med elektriskt kodlås

I foreningens verksarnhetsplan ftir 2009 anges att styrelsens planer och visionet är atl

investera i nya bommar och lås.

Eftersom det kombinationslås som nu finns fungerar dåligt så ftireslår jag att man

investerar i bom med elektriskt kodlås vid en av infarterna. Ett kodlås diir man kan

knappa in koden fran bilen och med automatisk öppning och ståingning av bommen.

En sådan låsanordning möjliggör ftir funktionshindrade att kunna åka in på området utan

att gäi och ur bilen samt att kunna fr transporter med ftirdtjiinsten att köra in i området

även niir bommarna iir ståingda. Förra sommaren nekade ett flertal chauffiirer att ta

fiirdtjiinstkörningar till Listudden på grund av krangliga låsanordningar vid bommarna.

En sådan hrir åtgrird skulle göra koloniområdet tillgeingligt även fiir de som har rullstol

eller har svårt att röra sig. Tanken med kolonirörelse iir ju att den skall vara tillgiinglig for

alla.

EnliE den uppgift jag fått vid kontakt med Stockholms kommun så kan fiireningen söka

bidrag for den håir sortens handikappanpassning hos kommunen.

Med viinlig hälsning
Kerstin Riben
Stuga 108

Manatorget2
118 48 Stockholm

Tel 08 6431221
Mobiitel0730 84 15 62

e-post kerstin@riben.com

Svar på motion om bom med kodlås

Vi i styrelsen håller på och undersöker möjligheten att ordna med andra bommar iin de vi

har nu och nya lås lor de vi har kommer snart att vara ftir ffi. Detta är dock en plan på lite

liingre sikt om vi ska fortsätta med att ha bommar st?ingda sommartid'

Vi har undersökt en del halvbommar just ftjr att göra området mer tillgiingligt' men

hittills har vi inte hittat några som passar allavära önskemå|.

Vi har tagit del av motionen och börjat.arbetet med att undersöka vilka möjligheter som

finns.Vi trar fatt besked att vi inte kan få något handikappbidrag for en el.bom pävärt

område och vi viintar på kostnad fran några firmor vad en el.bom kan kosta. Men vi vet

av erfarenhet fran andia tomtområden att det kan gäpämellan 30. 000-50. 000 :- ftirutom

en stor kostnad ftir de kolonister som ska lösa ut en passagebricka.

Styrelsen fiirslår att årsmötet beslutar att vi har öppna bommar sommarsä.oog frfi-rl
har stängt då vi stänger området fiir vintern. i,ll
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Detta gör vi dels utifran de erfarenheter vi har haft av sommarsäsongsstiingda bommar

bl.a.
-Kolonister som stiingt bommarna en timme tidigare åin beslutat och därmed medfiin
problem ftir andra kolonisters gäster och f?irdtjiinsth?imtningar.
-Kombinationslås 2-3 per sommar som forstörts eller stulits.
-Bommar som inte öppnats alls på hela säsongen och forhindrat cykling,
skottkiirrekörning m.m.
-Bommar som inte stiingts större delen av säsongen(och stölder har kunnat göras ostört).

-Arga klagomål pä att styrelsen inte låser bommarna alt. inte öppnar bommarna på

morgnarna, trots att detta var en överenskommelse att vi alla var ansvariga att göra då vi
passerade bommarna.
m.m.m.m.
Och dels p.g.a. de troligtvis stora kostnader som nyinköp av el.bom skulle innebiira.

Nya lås kommer vi att behöva inftirskaffa och vi håller som bäst päattundersöka om vi
skulle kunna fr samma nyckel till dem som till väranya sopkärl, ftir att få ned kostnaden

ftir kolonisterna. Vi återkommer om besked om vi kommer att lyckas med det eller ej.

/Styrelsen

Styrelsens fiirslag om ändrad sistadaginlämning av motion

I våLra stadgar står nedanstående text vilket innebåir (vilket också hiinder) att motioner som

skickas till styrelsen efter att arsmöteshandlingarna skickats ut måste besvaras och

skickas ut till 3 17 medlemmar, vilket innebåir extrakostnader (porto c:al7 50:--3490:- +

3 17 kuvert a'l :-, papper och tryckkostnad c:a 320-) ftjr medlemmarna och merarbete

ftir styrelsen.

4.5. Styrelsen har forslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till arsmötet.

Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor ftire
årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och ft)rslag skall

tillställas medlemmarna senast två veckor fiire arsmötet'

Årsmöteshandlingama skall komma till medlemmarna6 veckor ftlre årsmötet

Som rnedlem kan man skicka in motioner hela aret.

Styrelsen ftireslår som en lokal ftjreskrift att årsmötet fastställer att st1'relsen skall ha

motioner tillhanda senast den 3ll12,så att alla motioner kan besvaras och skickas med

arsmöteshandlingarna i ett och samma kuvert.
/Sty'relsen


