
   
Listuddens koloniförenings sommarmöte 12 juli 2009 

 
Protokoll 

1. Ewa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2.  Dagordning godkändes med tilläggspunkter om hur arbetsplikten fungerar 

vid gökottan , midsommarfesten och vintervandring samt information från 

kulturkommittén om loppisen-09 och Listuddens dag 1/8 

3 Till ordförande för mötet valdes Ewa Asplund (295) 

 

4 Till protokollförare valdes Karin Burgman (118) 

 

5 Anne Bringemo (47) och Jan- Olof Olsson (239) utsågs till protokolljusterare  

 

6 Beslutet om hur mycket arrendet ska var per m2 och hur lång tid avtalet ska gälla har 

ännu inte beslutats Beslut ska tas i september av Kommunfullmäktige. Det förslag 

tjänstemannen har lagt fram är en kostnad på 5:50/m2 och en arrendetid på 5 år. FSSK 

har genom Mona Löchen skickat en skrivelse där man påtalar att arrendetiden är alltför 

kort, för att man både som enskild och förening ska våga planera och satsa på 

förbättringar av området, trädgårdar och stugor. Sjuklubbsgruppen som består av 

Listudden och de koloniföreningar runt oss ställer sig helt bakom den skrivelsen 

Listuddens medlemmar kan också som enskilda personer skicka in skrivelser i 

arrendefrågan. Om man vill läsa mer om arrendet kan man läsa mer på www.fssk.se 

 

7 Valberedningen genom Bengt Sors (78) beskriver vilka funktioner som behövs 

tillsättas i styrelsen i Listuddens koloniförening nästa år. Styrelsen behöver 2 nya 

ledamöter samt 1- 2 suppleanter. Föreningen har ännu ingen ordinarie kassör för -09 

arbetet sköts av Ann Drott (192) som tillförordnad kassör och Ann-Marie Bohlin (31) 

som sköter bokföringen Valberedningen uppmanar Listuddens intresserade enskilda 

medlemmar att anmäla sig till nästa års styrelse (som kassör redan i år). Om man har 

några frågor/vill anmäla sig vänd er till valberedningens 3 funktionärer Bengt Sors 

(78),Sten Hellström (225) och Cattis Neidenmark (139) 

 

8 GA timmar = gemensamma arbetstimmar innebär att varje stuga under minst 4 timmar 

per år ska utföra något som är till nytta för föreningen (medlemmar som är över 80 år 

befrias från arbetet om/när skriftlig ansökan inkommit till styrelsen). Organiserade GA 

aktiviteter är planerade till första lördagen i maj och september. Styrelsen i samråd med 

kvartersombuden beslutar om vilka GA aktiviteter som ska prioriteras. Första lördagen 

i september-09 är målning av dansbanans innertak prioriterad. Särskild arbetsställning 

kommer hyras in för att göra arbetet säkert. Ett annat prioriterat arbete under sommaren 

är renovering av duscharna i uthus 4. där behövs både hantverkare och hantlangare (för 

att transportera saker koka kaffe o.s.v.) Arbetsledare finns för detta arbete 

 

9 Miljö - vår fekaliekompost fungerar inte så bra då materialet är för blött. Ann Drott 

sköter denna kompost efter bästa förmåga. Våra nya sopmolucker fungerar mycket bra 

http://www.fssk.se/


så även vår grovsopssortering. Rotzonsanläggningen där man renar vattnet som 

kommer från uthus 4 fungerar bra. De 3 diskbänksavlopp som föreningen fått tillstånd 

att pröva är borta då föreningen inte fick förnyat tillstånd. I avtalet med Stockholms 

stad står det att vatten inte får vara indraget i stugorna Anledningen till detta är det inte 

finns godkända avlopp i området. Det är därför viktigt att vi diskar i baljor använder 

biologiskt nedbrytningsbara rengöringsmedel (ex Grummes produkter). Kastar ut 

vattnet i trädgården där växternas rötter tar hand om produkterna. Bra är också om alla 

har en kompost för växt avfall . Hur man anlägger en kompost kan man läsa på 

www.stockholmstad.se (klimat och miljö) eller ringa dit på telefonnummer 08-

508 289 00 Vid gräsklippning är handdriven gräsklippare bästa miljöval därefter 

eldriven gräsklippare och som sista alternativ gräsklippare som drivs med miljövänlig 

bensin. Grillning kan göras mer klimatsmart genom att använda eltändare istället för 

tändvätska. Köp miljömärkt grillkol/bricketter samt om folie används lämna det till 

återvinning. Om intresse finns hos några av föreningens medlemmar så finns möjlighet 

att bilda en miljögrupp till nästa år 

 

10 Vintertoaletter medför en del problem för föreningen. Både ekonomiska och rent 

praktiska vem som ska tömma när de är fulla, när de ska tömmas och hur städningen 

ska skötas utanför säsongen. Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att skicka in 

motioner till årsmötet med förslag om hur våra möjligheter att gå på toaletten under 

”ickesäsong” ska fungera i framtiden 

 

11 Vägarna på Listudden är ett problem. Underarbetet som gjordes för många år sedan är 

felgjort vilket innebär att problemet med gropar återkommer hela tiden. Grus finns vid 

uthus 5: s grusgrop. Där kan alla medlemmar hämta grus om man upptäckt besvärliga 

gropar på någon väg. Styrelsen kommer att beställa mer grus som kommer att finnas på 

andra sidan av området. Under en vecka i juli regnade de extremt mycket och då våra 

väga är ojämna i höjden har en del tomter blivit översköljda av lervatten. Dagens 

ordförande föreslår att det bildas en väggrupp som kan arbeta med lösningar för att 

förbättra vår vägstandard. Per Carlsson (80) anmäler sig att delta inga andra anmäler 

sig under dagens sommarmöte Problemet med att en del kör för fort på våra vägar är ett 

gemensamt problem för oss alla medlemmar. Ser man någon granne som kör för 

fort/parkerar fel påpeka det direkt till den ”skyldige”. Föreningen skulle behöva fler 

besöksparkeringar. Ewa Asplund ska fråga Mats Berglund på Stockholm Stad om det 

är möjligt att vi får göra parkeringar där arbetsbarackerna stått vid infart 1 

 

12 Gökotte- och midsommararrangemangen bygger på att de som har samma slutsiffra 

som det år det är deltar/arbetar med de olika arbetsmoment som finns för att genomföra 

arrangemangen. Man får räkna med att dessa år arbeta mer än 4 timmar/stuga. Denna 

”arbetsplikt” är bara var tionde år. Vintervandringen som genomförs när koloniområdet 

är stängd utförs 1 gång per år och är utanför GA-timmarna. Boka din vintervandring 

hos Åke Holm stuga 165 (du kan också nå honom via vår hemsida) 

www.listudden.com) 

 

13 Anette Westergren (190) från kulturkommittén berättade om att årets loppis drog in 

16 000 kr vilket var över förväntat då vädret inte var det bästa. Nu planerar kommittén 

för Listuddens dag 1/8. I den dagen ingår en teckningstävlan för barnen. Teckningar 

ska vara inlämnade senast 25/7-09. Under dagen kan de som gör hantverk sälja sina 

alster. Om du vill sälja dina hantverk kontakta kulturkommittén innan  

http://www.stockholmstad.se/
http://www.listudden.com/


14 Övrigt Frågan om kiosken kommer upp. I dagsläget finns inga tecken på att kiosken 

kommer öppnas av de som drev kiosken förra året. Om någon i föreningen är 

intresserad av att driva kiosken så finns ett telefonnummer på kiosken till ägarna  

 

Bosse Lindgren (96 c) beskriver problemet med att de container som beställs till våren 

snabbt blir fulla. Ewa Asplund och styrelsen känner till problemet men vill påpeka att 

meningen är att alla medlemmar i största möjliga mån kör bort sina grovsopor själv eller i 

samverkan med andra medlemmar. Det finns en släpkärra att hyra av föreningen (bokas 

hos Kjell Grönberg 151) 

Per Carlsson (80) anser att den syn som genomförts på område 2 varit för grundlig. Av den 

anledningen har han plockat upp de lappar med anmärkningar som stoppats i berörda 

husägare. Han lämnar nu dessa lappar till styrelsen 

 

15 Mötet avslutas 

 

 

 

 

Vid protokollet    

 

…………………………………                     ………………………………………. 

Karin Burgman, sekr   Ewa Asplund, ordf. 

 

 

Justeras: 

 

………………………………..                       ………………………………… 

Anne Bringemo   Jan-Olof Olsson 


