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Listuddens koloniträdgårdsförening 2009 - 2010

Styrelsens sammansättning och övriga funktionsansvariga

Ordförande
Vice Otdörande
I{assör
Sekreterare
Ledarnot
SLrppleanter

Expeclition
Adress- ocir telefonlista

Ewa Asplund
!7a1frid Month6n

I(arin Burgman

Bengt Lundgren
Siv VTåle

Ann Drott
Ruth Carisson
Åke Holrn/ t65

Bostad
070 369 65 37

076 21.7 9A 59

470 4841.4 82

Stugan

Eva-Lotta Ah,lstrand 076 272 74 4 t-

0768 96 05 86

070 351 30 75

073 654 75 78
1ör.10-11
adres s lis ta@lis tudden. corri

Rer.isoler

Revisorssuppleanter Jan-Olof Oisson
Niaj-Iis Gelletstedt

Lars Lindberg 86 25 37

Anne-Chatlotte Bennerstam070 529 91. 13

99 72 69

668 17 23

Valberedning Ster Hellstr'öm/225
Catharina Neidenmark/ 139

Bengt Sors/78

Byggansvarig
Anläggnhgsansvariga

Intresselista
Värdering
Stugförsäljdng
Vatten
Slatrsugningsansvarig
Container
Föreningshus-
värdar/uthyrrung
Natffancldng /bokning
Iiestansvang f natw andttng
Bilpatketing

Erva Äsplund 070 369 6s 37

Eva-Lotta :\irlstrand 076 212 71 17

Walfiid Month6n
Illla Larsson
Tina Giannini /Uno Edlund
Tjna Giannini/ Uno Edlund
f ,ats Fredril<ssonll-
Lena Axtelius
Dested l{ans6n
Äke Holm
Sry Wåle
Expeditionen

an $9 30 03

473 949 53 12

vinten'andring@lis tudden, com

I(ontahta slylelsea

070 3s1 30 75

a76 217 9A 59

070 369 65 72

0746 49 A5 53

Flernsidan/ webbmaster u\ke Holm/165
I(ulturkommitt6
I,eaa Axtelius/1.41.
Anette Westergren/190
I(erstin Wetnå6n/21.2
Desir6e Hans6n/106
Inger Häriercd/34
Gerd Erikssotll.3B
Pia Lindblom/191.
Idrottsförening
Chatlie Buchleirn 070 623 77 05

Arne Persson 649 52 23

Åsa Åhlander

604 92 81

lör. 10-11

I(vartetsonrbud:
Inger Wibetg/15
Ånneli Månssonf40

Ann-N{arie Bohlin/31

Janina Elihsson/67

Mariaane Palmbery/239
Stig Brohlin/230

Änne-Chadotte B enner stam / 1. 65

Gunilla Sjöstedt/195

Nlarianne Stanz/3A2
Bengt Lunågten/243

Onrr'åde
1:

2:

1'

4:

5:

I



LISTU DDENS KOI-ONITRÄDGÅNNSPöMXruIruC

Förslag till dagordning vid Listuddexs årsmöte 2X mars, kl 15.00

Lokal: Bagarmossens Folkets irus

1 Mötets öppnande

2 Kondolera med en tYst minut

3 Fråga om kallelse skett enligt stadgama

4 Fastställande av dagordning och röst1ängd

5 Val av ordfcirande for mötet

6 Val av protokollforare

7 Val av 2justerare att jämte ordftiranden justera dagens protokoll

8 Verksamhetsberättelse samt iastställande av balans- och resultaträkning'

9 Rel,isotetnas berättelse

10 Fråga om alsvarsfrihet för styrelsen

11 Motioner och styrelsens förslag; stadgeändring lnlämning motioner.

12 Faststäl1ande av arvoden för år 2010-201 I

13 Verksarnhetsplan och Budgetförslag

14 Val av kassör. 2 år

15 Val av kassörsassistent

16 Val av en ledamot, 2 år

17 Val av en leclamot, fyllnadsval 1 år

18 Val av tre suPPleanter, 1 år

19 Val av kulturkommittö

20 Val av revisorer ochrevisorsuppleanter 1år

2I Val av valberedning 1 år

22 Idrottsföreningen

23 Årets kolonist

24 Avgående styrelseledamöter avtackas

25 Kultulkommittdn och avslutning med lotteri

26 Övriga fi'ågor



Adress- och telefon ändringar -, iit]rss.ljisl;*,ajjiii-t-lli.itiltt.lti;.r3r eller på expecltuonen.

Aktuell infonaation - finner du på våra anslagstavlor (r'id infarten vid kiosken, rrd parkeringen
Sel-rns r-äg samt vicl parkeringen Afflirsvägen). Inforrnatronen ansiås ocks'.i på anslagstar.lorna på

\'zuje Lrthus. Samt på vår hemsida; E\\:\I.ii\!1Cc1$t.cqtrt

Bevattning är s.k varannanclagsbevattnins. Jämna snrgnummer vattnar pä jamna datr-rm och vice

versa. Tälli på att en av de största utgiftsposternz är just vattenr-äknineen, avstå gärna {.tän att
\.attna med spridare mellan hl. i0-1(r.

Botnmartra hålls iippna dygnet runt under säsong. Bomnycirel kan köpas pii expeditronen, t'

Buller från grannar
Pir J,istudden är clet tätt mellan stugoma. Detta rnncbrir oundvildigen att gtamrar komrncr nlt

iläi:::il;I],il':::Tr::l:11*,::l,fii*;;'år;::ffi",ällH:ffi:,,"*x f-
grallflaI.

Deu enes scmeslerdröm kan rtara clen aldres semeslcrmardtöml
I)e t gä11er atr hitta balans och komrrrunicera ned varandra.

Om du blir störd, tala då sjiilv med den sorn stör dig och försök att kornrna överens orn

en acceptabel ljudnivå.
För att så nrånga som möjligt sha trivas på vårt omlåde så föresiår vi uedanståcnrle riklliryer {ör
ljud/oijud.

Irörscik att I så stor utsträcknrng som rnöj1igt hys2 föreningshuset for fester. Där skall det r.ata

clämpat k1.24.00. Undantaget iir mrdsomtrarfesten som kan hålla på Ldl kt.O1.00.

Tänh på att de som bor nä'-a föreningshuset som får lyssna på många fester.

Ibland kan man vilja ha kalas/fest i srn egen träclgår:d, tänk på att infonnera dina grannar i god

ud. I{om överens ollr en acceptabei ljudnivå. O'
Det ska vara diin-rpat i hela onrrådet 1d.22.00 med därnpat lrrl:nas samtalsnir'å (40 dBA)

Om du behöver utföra lludliga atbeten på din tomt, infotrneta grallnarna i god tid. Undvili i
möjligaste mrin br-rJJriga maskiner och höca ljud föte k1.09.00

Till varciags, visa hänsyn och använd rnte gräsl<1ippare, tdmmers och l<orrpostmaskiner o.dyl. före O)
k1.09.00. och efter 21.00.

För den som vill söka mer informadon om buller och riktlirrjet som finns i staden kan gå in på

rubttken bvrts och bo nl stedcns rvcbsitla \\'r\',r . ,:' ',.1<ltrrlrri si:
JOO I .

Byggnation.
Inom områc1et är det endast tillåtet att bebygga rrarie enskild lott med samnraniagt 39 kr,'m,

vat;av 26 kvm srlrga, I kvm veranda, 5kvm }:od. Därutör'er får ett trädäck onr nraximalt 15 kvm
anläggas på lotten. Srugans hojd tiil taknocken får ej överstiga 3,50 rn. Taklisthöjden får inte
översliga 2,20m:Byggnaden får uppföras i endast en våning utan inredd vind.



Observera att föreningens tillstånd alltid krävs for alla åtgarder, kontakta byggansvarig på

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

stadsbyggnadsnärnnden innan arbetet startar. Stadsbyggnadskontoret handlägger detta'

.Försätjning av stuga. Styreisen kontaktas för värdering, värderiugen utförs av medlemmar

med särskild qtbildning. Stugorna såljs med hembudsskyldighet, dvs. erbjudande om köp går

till personer på kölistan. Säljaren skall kontahla styrelsen som sedan fönnedlar kontakten

vidare till våra värderare.

Priset för en värdering är 1300 kr som betalas trll föreningens honto. Uthyrmng av snrgor är ej

tillåten enligt Stochholns Stad.

I)u kan åyen kontahta styrelsen om du skulie vi1;a byta hus på området, skr-iv ned chna önskernål

och skicha rill sryrelsen, och du blir uppsatt på en byteslista. Om ett hus i ditt tycke kommer upp

tilJ försäijrring så har clu förtut och du släpper ditt värderade hus till kön, r'ärdering och

försäljnutg som vanhgt. Obsewera att elt husbyte tnom området inte får försena fölsäljningen ar-

det "första" huset, on ni inre kommer öl.erens om det. Du får vara beredd på att hn fvå

hostnacler/lån onr det skulle behcjvas.

Gemensarrrhets Arbete, GA gör vi på Listuclden 4 trnrmar per mecllem och år. Det första

tillf?illet är första lördagen i n:aj cch der andra trlifillet är 1 lördagen i septenber. l)et är då

samling vicl förenragshuset. När man hat stugnr:mmet med årets siffra tex 9 som slutsiffra

så ät man Festkommitt6 och arbetar på Midsommar och Gökotta . Utfört arbete avbokas

med ki,-artets on:budet.

Hastigheten inom området är l-0km/h. Fortkörare inom om::åclet; efter 3 "överträdelser" och

ll;a m[nga trllsägelser från sqvrelsen mister r.ederbörande sin par]reringsplats ufan möilighet till

årerbetakrirrg av p-platsavgift.

Häckar/staket har en högsta trllåten tröjd om 110 cm. Det är tillåtet att låta häcken bli högre i

sambancl med portal vid giinden. Observet:a att häcken urte får s1rymma sil<ten på r'ägen i kuwot

och korsningat. 160 crr är t-illåten högsta häckhöjd ut lrrot Flatenvägen.

Medlemrnaf som är övet B0 år, l<an rr1o11 21,gift, befi:ias från arbetsuppgifter och vifllewandlurg

om de sl,uiftligen anmäler önskemål onr detta till styrelsen'

Parkering, P-platserna skall rrara mätkta med väl syaliga, läsliga skyltar med stugnumlner.

Var och r1n ansvarar för srn p-plats, d.v.s rensar ogräs. Detta för att det skall se tlevligt ut för både

kolonister o besökare.

Säljer du din stuga och har p-plats så foljer den inte med per automatik till nya ägarcn, så ta då

bort drn skylt och meddela expeditionen/styrelsen'
Besölcsparkeringarna sköter vi tillsammans (på GÄ timmar).

Vintervandring, under icke-säsong går vi under helgerna. Den som inte går betalar .t1 21'gift.

fi1'giften bestäms på årsnrötet (2009 är den 300 kr.

Ätervinning, vafie medlem änsvaraL föt återn'inning av eget *ädgårdsavfali. Avfall som kan flisas

1ex kvistar alft fiån hallonklipp till grenar 30 cm i diatneter (cj stora träd) kan läggas i "Flishögen"

bakorn clansbanan eiler "Flishögen" på stora parkelingen efter fotbollsplan. Det clu inte kan

l<ompostera får du frakta tili Flögdalen ellet Östberga återvrnningscental.



En gång om året stäi1s tre contaimar ut för att medlenrmatna ska kunna slänga grovsopor.
Behållare för l(ällsortclrng finns r.id kolonikiosken och ägs av Stockholm Stad.

Expedition
Expediuonen är bemannad ett tillfrille i veckan under säsongen. En brevlåda finns vid
föreringshuset där kan man låmna meddelanden till styreisen/expeditionsansvarig

Lördagar id. 1 1.00-12.00

Varje stuga sl<a ha en egen brer.låda föt föreningsinfolmation

Hyra av föreningshuset. Hyran för mecilemrrrar är 500 kr och för utomstående 1000 kr.

Uthyrning görs endast om det ftrns kontakt petson inom föreningen. En deposition om 100 kJ

tas Lrt som åtcrbetalas om ev. avbokning inte görs sefrare än 3 veckor före festtjllfillet.

Orn du prenumefelaLpä en morgontidning,leveteras den i någon av de 5 1ådor som finns

uppsatta i anslurning rill utlrusen. trftersändning tjll sornmaradress upphör 30 /9 vatle ät

V e r ks a m he fsb eräf felse

Listudden har under året haft en omsättning på drygt en miljon kr. De största inhomsterna år

medlemsarrgiften och arrendet. Under 2009 vat arrendel 2,54\<t p.r mt. Den till Fötemngen av

Stockholms Stacl utanencleracle m?rken omfattar totalt 117 961m2. Dätav betalar Listudden för

1L3 104 m2, resten består av allmänning'

Sfyrelsens arbefe
Sry-relsen har uncler året iraft 13 protokollförda möten, varav 12 var sfyrelserlöten och en

planeringskonferens till en kostnad av 13 281kr, Ett sommatmöte plus ett ffröte med nya

toioruster genomfördes i ]u1i Styreiserepresentanter hat också \rarttpit FSSKs årsmöte, på 7-

klubbsmöten samt haft möten med I(r'artersombuden"
Föreningen har haft årsmöte och ett sommarmöte.

Eva-Lotta Ählsuand har ansvarat för kontakten med kvattersombuden och rnköp till GÄ-dagar.

Sir.v Wåle har haft ansvaret föt inköpen t*l våra utJlus.

Kompetensutveckling
,2 st har gått värdenngskurs på FSSI(

Listuddens webbsida
3esöksantalet på våiluvebbsicla wwv.listudden.com är nu uppe i33639 (an 10) och det innebar

att vi sedan jan 08 har haft drygt 7600 besöh under året, Det är 863 fler besökare än ätet innan'

På clen lösenordsskyddade medlemshstan har 110 medlemmarvalt?tt.vata med. För de som

uppgivit sm mailadress kan man bol<a vintervandring genom att med ett för vintervandringen

egel lösenord komma in på bokningslistan för vintervandring.
Informarion om rvebbsidan lämnas till alla nya kolonister och alla som vill kan få en r-rnik e-

postadress med suffixet @listu-dden.com och stugnumlner eller namn som prefix, exempelvis

54@listudd.n..om. Denna adress är en alias dvs e-pcst till denna adress shickas direkt vidare tiIl
drn ordinade e-postadress. \rill du dessutom vara med och visa en bild på dlt stuga och

presentera dig sjatv så kan du kontai<ta rvebbmastern Åke på e-postadlessen

webmaster@lstudden cgu.
From 2009 är det också möjligt att prenumerctapäListuddsnytt i PDF fotmat som då liomaner

til1 den uppgivna mailadlessen



Medlemmar och stuEbyten
Nledlemsantalet rnder året har varrt 3I7 ,r'ilket motsvarar antalet lotter, Nfedlemsavgiften har

vaÅt 1 600 fu/fu. Uncler året har B stugor bytt ägare och 4 ör.edåtelser har shett. Yärderingsar''gift

av sruga vid försälining var 1 300 l<r som betalas in till iöreningens pg-konto. Inträdesavgiften u-11

Föreningen har l'arit 300 kr.

Kölistan
Vicl årets slut hade vt 325 personer i vår kö. F rjr att anrnäla sig tr-ll kön skickar man in den

intesseanmälan som finns att skrir.a ut å'ån vår hernsida samt betalar in 200 kr på Plusguo

konto:15 6211-5.

Kvartersombud

Område 1

Onr'åde 2

Område 3

Område 4

Omr'åcie 5

Inger 1X/iberg 15 och Anncli Månsson 40

Ånn-Nlarie Bohhn 31 ochJa:rina Erilrsson 67

h{arianne Paln:i:erg 239 och Stig Brohlin 230

Anne-Charlotte Bennetstam 1 65 och Guntlla Siöstedt 195

Bengt Luncigren 243 acb h{arianne Stam 302

Rapporter från kvartersombuden
2009 har vi haft två gemensalff)a GÄ-ti11fiil-ten, den 2 maj och den 5 september'

Sanr-nanlagt har 185 stugor gjolt sina GA-tinrrnar och vi hade I år 25 åldcrbe friacle stLrgor.

Hår är lile av r.ad vi har gjort på r'åra orrråden denna säsons'

I' t ftt g; tn r: rt.s, ttu ttt t V 1, t ltct';

I början zrv säsorrger.:. hacle vi vår semensamma dikesdag den 1'6 /5'
åar cz35 entusiastisha kolonisteritiillcle upp vi tensade många diken. Nästa år hoppas vi på

safirlrra härhga arbetsglädie då det är dags alt leosa testen av våra cliken.

En ny stor sandlåda har tilh,erkats vid idrottsplatsen och ftllts på med sand.

N{å1ning ay dansbanans innertak har slutfijrls. Vägarna och alla gropat har fått påful1rr1:lg x1r grus

under hela säsongen. Gräset runt föreningsiruset har kiippts r.id några tr11fi1len av olil<a liolonisler'

Stora gräsmattan har klippts och hållits fin av kolonist under hela säsongen. Flera 
1v 

DN-

lådornls stolpar i områcie1 har b1,65 ut och många av anslagstavlor har fått lite ny firg. Alla

bänkatna hai slipats och oljats. Contarnervärdar har sett trll atl t:ätt saker hat hamnat i
srovcorl.tainrarna och att de har packats väI. Spegelstolpen vid Affirsvägen (rntili Flatenvägen)

äch bomstolpen vid rnfart 2 hat körts omhull, men hat återställts. En stolpe nred skylten

"I{ioslwägen" hat satls upp vid l{iosi<infarten.

Ontrride /
Gungställrungen vicl lehparken har målats om. Cräsmattan uuder gungorna har gt,'ivts upp och

ersatls rned bark. Gräsklippning av alla gräsytor rr-rnt toaletten och lekplatsen har fungcrat bra.

Lite rnålrringsarberen har iforti på uthuset men r,-i skulle behöva fräscha upp det mer'. "Ioalett

städningen har fungerat trllfredställande, det har varit en del toillma pass.

Oruråde 2
Srädmngen av toalcfterna har fungerat bra. Gräsklippningen har inte fungeral rillfredsställande.

En 1j,-rniren kr.ä11i augusti hade r,-i en trevLig kvartersfest rned ca 15 deltagare, där val och en tog

med vad clen ville äta och dricka

Onråde 3
Tack tr1l alla som deltog i det gemensamlna atbetet. Specicllt tach trll er soln ordnat både rnlt i
kr-i1g och insidan arr uthuset, al1tid såclat och iurt på våt toa, somlrrar solrl vinterl



Tywärr kom inte vindbtädan på baksidan av uthuset upp, när det var dags var brädan bota!? Vi
får lröpa nya brädor och göta ett nytt försöh nästa sornmar. Vi hopp as aLt al)a har fikat i sina
trädgårdar, eftersom vi inte gjorde det gemensamt i år. Vi gör det nästa somrnar. . .I

Områ& 4
Vi hade l<vartersmöte den 7 juni i l-,ottas rrädgård stuga 165. Den 12 jrili hade vi sommarknytrs
som slog väl ut. Städningcn arr toaletterna under sollmaren har skötts jättebra. Några använde
srna GÄ-timmar till t<-rastädnilg, vi ör.tiga åt en buffö i slutet av säsongen. Renoveringcn av
hertalnas duschrum har påbör1ats. G,:\*tinrmarltar även aur.änts ull khppning av buskar runt
toan och gräset blev slaget också mot bächen. Lådan ör'er slamsugningsuttaget har förnyats.
Oruråde 5
Vi har två gräsytor, id;:ottsplatsen och urtanför uthuset som hLippts och skötts exenrplariskt av
kolonisier på GÅ-tid. Städnilg ar. toaletterna och bevattning av blornmorna utanför uthuset hal
är'en i år skötts på ett foredömhgt siitt. Det är lika fint sornrnar som r.inted
Våra besöl<spar:heringat hiit rensats från ogräs. Duschen vid fotbollsplanen har städats och skötts
om på GA-tid. i övrlgt hal det rensats ogräs och khppts busl<ar runt Lrthuset och inom området.
Vårt område är filt och i bra sHck tack r.are alla hjälpsarrrma kolonister.
Nu är det din tur!
Är dr-r intresserad a\: att vata ln artersombucl nästa säsong så hcir av ilig till l:]J.1-i.hs:n-li|]r:itr!ilil{{,ii-
och tala om att du är intresserad. Flcra livarter behör'er nya representantcr.

Evenemang
Ijesler

Under 2009 har rri genonrlött gökotta cich midsommarfest Årcts festfixare varde mecl slutsiffra 9

(19 srycken) med assistens av andra fri'ilhga holonister.

Gölioltan

20 personer orl<ade rrpp trll årets gökotte som tladidonsenJrgt anordnades I{r'isti
Flrmmclsfiirdsdagen med start kl. 07,00. Vi bjöd på si1l, bröd och ost och ar.slutade med ett
lotteri. Innan festen hade ett tiotal personer slitit med alla fijrberedeiser. Tul att vi har
rnor:gontidiga rnedlemmar på Listudden!

\'Iidsommaren
Niidsomraaraftonen började med att några medlemmar lör.ade stången och dansbanan på
förmiddagen. Iil. 14,00 nledcles dansen med resning av midsommarstångea och sedan började
dansen kring stången rned Wallbergs orkester. Urrdet Liden dansen höil på så var kaffeserweringen
och tombolan i gång för de som föredrog stillsammare aktiviteter. Eftelnrddagen avslutades med
{ishdanrnr.

I(vällen bö::jade kl. 19,00 med dans till Wallbergs otkestcr. Ser-v-erirgen, bollkastningen, tombola,
skjutbanan och pilkastu-ingen r.ar också i gång.
I serr.eringen gick de goda hembakta kakorna åt sorn smör i solsken.. Vi frck också nya snyEsa
slryltar till serveringen och borden i servedngen blev jättefint dekorerade. . Strax efter 01.00
hade de sista festdeltagarna 1ämnat festen. Dagen efter kom någrä tappra kolonister och bjälpte
n11mcd städningen.
Tack alla ni som ställde upp och gjorde midsornmaren till en så bra och trevlig fest.

Siw Wåle festansvatig



Anskaffning och investeringar
!i har köpt in en gräsirirppare tjl"l uthus 2 for 11 2441<t,, I(ostaaden föt årets gn-rs ( ny lller
effehtiv sort) trll rråra vägar uppgich till 3 571 kr
Förta årets investering av tryz- sopfön.aringslcärl \Ioluclcer har jr:nebulit aft kostnaderna för
soplrämulng minskat med 43 295 kt

Underhåll
.Ianertaket på dansbanan ät nu firdig måiat. Flerrduschen på uthus 4 har gtundligt renorrerats.
För en hostnad 32 348 kt.2010 fortsätter renovetingen av darnduschen.

Vintervandring
Llnder säsongen 21t08-2AA9 r.ar dct koloruster frrin 165 stugor som deltog i vtntervandringen.
Några inbrottsförsök och ett rnbrott lral tapporterats under vintern. I)äremot var det som \ranligt
problem mecl att fci,nster lärrrnas öppna i uthusen och sedan går dcsse inte att stänga otdentligt.
Bomlåsen ar ochså ett återhomm',rnde ptoblem. Dessa går siindel e1ler bryts upp uncler vintern.
I atgLrsu hade vi clen scdvanliga festen för alla r'-intcrvandrare . I åt var 175 personer annrälda trll
denna fest så det blcv trångt på clansbanarr lnen alla lyckades få cn p1ats.

I)enna säsong hade vi är.en en lielender på l,istuddens hemsida så att alla själva kunde kontlollera

?t vrlkct cl:rtr,rtn c1e annrält sig tr1l satrlt s€ r'i-llia helger som var lecliga..v 
Tacl< alla txppra kolonister sorn r'äljer bort lv och salrl'aro rned familj och välner och istället
r.andrar el i<r,-rill/natt rLrnt Listudden.

Srv Wåle

Rap po rt frå n Festko m m itfu1n

Uader årct sorn gått har vi haft tr-å pub-lr:'ällar och en kräftfest.
L)en andra pr-rb-kvällen fick r.i iåna sk)'ltar som vi satt upp på

förerungshusets altan, jag har försökt att skicka foton trll
u'ebbmaster men inte lyckats.1ätltzt vi för de pengar vi fått
il på försäljningen köpt en bar med tdlhörande stolar samt yttcrligare
fyra barstolar, som nu finns tr11 töreningens förfogan, r'i har även

köpt kulörta lanrpor till ljusslrr:gan och r'ägglamporna i fören:ngshuset.
l:r'äftfcsten blev är.en den el lychad tr-llstiillmng med iotterier och dans.

e \/i tackar alla som tlotsat väcler o vil,1, och ändå hommit nll våra

evenemallg.
Väl mött 201f] Festkornnrrtt6n

O Rapport från Kulturkommittdn

Varje måndag\tar det veLksamhet i hobbyhuset. Ä{ånga pysslar med keramik, lnen allzr

handarbetare är Lka r'älkomna. Det är roiigt att arbeta ti.llsammans! Under Listr-rddens dag, sålde

vi en del av vlta alster. N,{en det ät många pä Listudden som ti1lverkat saket, man kunde köpa
silversmycken, handvär'da dukat, mattor och mycket annat.

Årets Loppmalknad, var solrr vanLigt välbesökt. Vi tackat för a17a gåvor som vi så1de under dagen.

Tack också till alla sorn hjä1ptc till som funkdonärer.

I d rottsfö re n i n g e n i nfo rm e ra r
Under året har tär.lingar hållits i fr-iidrott, r.olleyboll, boule, vintericlrott och Listudden runt"
Älla sonr har stuga på Lisrudden är är'en mcdlemmar i idrottsförerungen och
är r.zill<ornna aft clcltaga i. alla r.åla aktiviteter.

10



Vid frågor går det bra att kontakta någon i idrottssq'relsen.
Akriviteter anslås på anslagstavlorna. Angående övng r.erksamhet hänvisas till LIF:s åtsmöte. J'id

och plats aflischeras på anslagstavlorna.

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Listuddenrunt:
Herrar
Darner

Charlie Buchherm
r\tne Persson
Äsa Åhlnnder

Jonas Vidrgsson
I(jell Persson

stuga 294
stuga 272

stuga 243
stuga 238
stuga 217

De som biev Listuddsmästare 20A9 är
Volleyboll: I-zg. "De e klart" medAdam Persson 289, Henrik Widigsson 270,

Hasse K,ä11 179 och,Janne"

Vinteridrott: En brännbollsmatch spelades på en isig fotbollsplan i slutet:rv.ianuari. Det lag som

hade kolonister med jämna nummer vann. Ålla deltagare ca 39 st. niöt ar. grillkorr. och kaffe efter

matchen

Staffan Aspiind
Elin |onsson

ud
1,56
ta4

1r,33
9,36

71,37

stuqaö
237
268
/3/

185

243
o1

snlga
194
268
24\

Pojkar 11-15
Pojkar 1 -10 Elias Hnglunci
Fhckor 11-15 Sara Lundgren
F'lichot 1-10 Ålice Ellestad

Friidrott:
Flerrat
I)an-rer

Fhckot 94-95

Pojkar 94-95
Flickor 96-97
Pojkat 96-97
Flickor 98-99
Pojkar 9B-99

Flichor 00-01
Pojliar:00-01

Fiickot 02-03

Pojkar 02-03
Flickor 04-05
Pojkar 04-05
Poikar A6-07

Boule. Srngel,

Boule. Dubbel,

Älf Persson
Elil_Jonsson
Sara Lr-rndgren

FelcraÄffi
Ludvig Lundgren 243
Mikaela Bengtsson 264
Denms.bredrihsson 85

Nlatilda Grönbetg 151

Hampus Asplund 295
och L.'Ielker Petssol 264

Älice trllestad 6l
Markus Grönberg 151

Natahe Stubberud 65

NIax Fernholm 298
Lucas Eilestad 61"

Strckan Högberg 230

Janne Vejdegren 105

Björn Blingemo 47

I år hat vi även startat en boul-serie mellan gatorra i området.
Vi kallar det "Street-boule".
Stlckan har skött det hela mycket bra, både som organisatör och domare.

De första Iistuddsmästarna i Street-Boule blev. Ul1a Jagerstål och
IVIats Betgvall i stuga 48.

11



Monica och Stickan

Tyvan blev det ingen fotbollstnatch i åt. I}ist på motståndare.

Rappa rt o rn " kal logytnpan"
Under juli träffades 20 - 30 kolonister lördagar k1.10:00 på gtäsnrattan vid nridsornmarslången

och utfötde en för Listucldea nygammal aktivitet. Gympa undet enkla former. Musik inspelat på

ett band spelades på en liten musikrnaskin ståcndc på cn stol. Liudet var lagorn högt så vi
sarntidigt kunde höra natu::ells egna ljuc1. Vi gjotde olika tötelser för att stätka våra rnuskler, våt
konclitlon och samtidigt umgås rned våta gtannat Solen sken vat]e lötdag och vi" hade mycket
trevligt. Jag hoppas och ftot på en fortsättning 2010

I{arinButgmanillB

L.*q$[;,b,^{ }op \t"- c"L^ \r*-.u
Sfyrelsen tackar för det gångna året oclt hoppas på ett givande koloniår 2mA-
201 1

Arle Petsson sekr

:

,lt:

, '1, 
"1",' 

', ' ,t'r: ': .

l}'a-Loffa Ahlstrand

. ' ., 'i'i
"i

Ewa Äspluää

i.

"t ', l,_'.1 \
.r\i': j l.S i-, i lt _-, i

Bengt Lundgren

"i It , | /-' (.ca ;lftT
i.. v.

Änn Drott

(.
" .' :

, t f;-.,

ltarin Burgtran
".j - i-.,-1. { - -( 

^*,_." -* 
'

Siw WåleWalfrid lVlonth6n
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l. istLrdrlens l(olon itr;id{tilcls tiir.

Räkenskapsår: 09-0 l -0 I - 09- I 2-3 I

Resultatenhct: I Iela 1ör'cnineen
Periocl: 09-01-01 - 09- l2-3 I

I{.esLrltatrapport
Prelirr iniir'

Sida:

LJrskriVet

I

l0-0r-21

Perioticn

Scnaste r,eltrr: 4q808

Acliunurlcrat Årsbudsct

Röreisens intäkter och lagertiirändring
Nettoomsätlning

301 0
301 r

30t2
30 t3
30 11

301 5

341'7

3230
i 780

An'cndc
'lcd lettt sLrvli fl
P-platsar gilter
KÖ-listan
l'-rtr''idesave il'f

GA-linrmar'
Vintel'r'arrdlirrg
I ntälitcr siisongcns I cslcr
()r'csLrl lärn ning

:89 I 20.58
i06 700.00

59 40().00
($ 870.00

2 400.00
40 r2i.00
4-l u{x)"00
-17.159.20

-27 ^61

2ti9 120.58

i06 700.00
_59 400.00
(r0 ii70.00
2 100.00

.t0 t25.00
43 800.0t)
.17 3-59.20

-27.61

288 455.00
507 200.00

(r0 (X)0-00

50 000.00
0.00
0.00
0.t)0

6_5 000.t)0
0.00

S:a Neltomsältrring

()vliga ltirelse iutäit1cr'

I t\.+9 747.t1

9 l:0.00
9 100.00
j 2,s0.50

| 049 717.17

e t20.00
9 100.00

3 250.50

l8 l0
3980
199 I

t,ltlrJ'r'rr liilcnin!rshtrscl
Vlirtleling i ntiihter'
Iritlsåilirrinc r':r,ck llr'

970 655.00

I0 000.0{}

0.00
0.00

S :a C)i'rion riirelscirrtiil<tcr 2 r 470..50 2 l 470.50 l0 000.00

S :a rör'else intiil<tcl och I irsct'lö rlintJ li n e

Rörelsens kostnader
Rår,arol och l'r'ntiticnhclcl nrnr

I A"ll217"(t7 1071)1"|.67 980 655"00

40 l0
401 r

42 l0
.123{)

423 I

il3)

Allertlc Stldsclcls lirlvaltn
Mcd1.avg.|SSl(
I rlrotlsli)rcrr i ngcn lilr' r'crkrvisrr

Lilgi ticr siisongcns lcslcl
Rcp o tillber"htil nrir:;kincl
l(oslnadcl r,inlcn irrril: incslcsl

-28J 1167.00

-88 7{i0.li0
-6 {l00.00

-5-5 908.5{)
-l 600.(x)

-iu tt-s7.i5

-284 967.{)0
-88 7{;0,00

-(r 000.00
-55 908.50

- r 600.00
-38 1i57.55

-288 4-55.00

-90 000.00
-6 000.00

-65 0(-10.00

0.00
0.00

S:a Rävirlrl och iiilrriitlcnhclcr nrrn --176 093.0-i -.176 093.05 -449 455.00

Brr-rttovinst

Övriga exte rua liostnadcr'

59i l2-1.(r2

, r 87 525.00
-25 ir00.00
-14't01.00
- I I 332.-10

-5 0.1-i..10

-.1 862.00
-l 392. I 9

-i23.7,i
- 1 5 029.00
-2 994"00

-20 66ti.90
- r 5 960.72

0.i)0
0,00

-2 552"5 i
-2 486-7,:l

-3 751.00
0"(x)

- r 010.00
-:r8 522.00
-31 _r4.s.(x)

- l4 002.tiO
-t u63_50

-7 473-l r

-22 95ri.{)0
-2 ,t20.9-5

-5 914.60
-12 762.{}Q

-13 ti9t).00
- t2 02{t.00

595 124.62

- I 87 515.00
-25 600.(X)

- 

'.1 

403.00
-t I 332.40

-5 04,1.40

-4 tt62.00
-3 392. lr)

-:2i^75
- r 5 029.00
-2 994.00

-20 ffi8.90
-15 960.72

0.00

0.00
-2 552-5 I

-2186.74
-3 75 1.00

0.00
-1 040.00

-iu 522,(X)

-32 3.r8.00
- t4 002,80

- I 863.50
-7 473.3 r

-22 9i9.00
-) J?0 qi
-5 9 I 4.{r0

-7 )',t62.04
- r3 B90.00
- r 2 026.00

53 1 200"00

-2 I 2 000.00
0,00

- I 5 000.00
-s 000.00

- I 0 000,00
-6 000.00
-5 000-00

0.00
-r I 500.00
-2 000.00

-14 500.00
-10 000.00
-I 000.0{)
-r 000,00

000
0.00

- r 0 000.00
-5 000.00
-l 500.00

-30 000.00
-24 00t).00
-t2 000.00

-3 000.00
-8 000.03

- r 5 000.00
,5 000.00

- l0 000,00
-70 -500.00
-65 000,00
-25 000.00

6400
640 l

64r0
612{}

65 l0
68t2
6850
701 1

73 l0
7110
7112
74 t3
/+t I

7120
7443
7441
7 445

7 416
7491)

77 t0
'/7 l'/
?a r o

^t7 ts
7724
7721
/ t:t\

7'729

71311

7735
7't40

lvlo lr,rclic:': so1;liiir I

N; cklal tili sopl.iir'l och bonrrlar'
f 
rör'bnr li.n i ni::;i nlcnt aric:'

Iriit lrrul.ttit terrtllier iul. l,'rrl.rrlrl'r'r rrn'r

Adnr o liontolsnralr
Mobiltolclbn^ stl'r'clst:n
Polto
I Iemsicla l,isir:rlclcn.coru
Fiiren ings liilsiikli ng

Avg.Pli &llltlrh
År'snriitt:f
St;,r'u lscnrtilcni I'lanclirrpslion I .

I(oslnadcl v inlcrlva ndli n:l
Kondole ans/l i ppi.'akinirrrt

Skölscl rrv griin\1or,/bcrrsin/ Icl<plrtse l rlnr
Otn kostnaclel C.,\-dagar'
Våigundcrlriill
InerLclitrrsIl:tlscr I'n5r I1111.'1'

Ovrigit lijlr,ll I ninss[oslnuilcr'
Vatte n

Ont Lr-r'ggrracl ul Jt u-s -l

t lthLrs I:(irbr.rrralcria I

lJtlrus Repnration
Iil niitavgill
Lll fi'irbrLrknine

F(ilcninqshus I:iilbr. rnalt:rial
Firre rtirtr':htrs & lr,i u!-ln. r'(l'ilf lli()n
S lantsLrgniirg
Sophärltnirrg
C\rnlainers



ListLrddens Ko lonitr'ädgårds lör.

Räkensiiapsår': 09-0 I -01 - 09- I l-l I

Rcsultatenhet: Flela löre ningen

Period: 09-0 1 -0 1 - 09- I 2-: I

Resultatrapport
Plt:lirriniir'

S ida:

Litskrivet:

2

I {)-f) 1 -2 1

Seltaslc vernr: A9803

Pelicirlcr Ackunrulcrat -l\rrLl4gg
S:a Ör'riga ertcrtra kostnitdtt"

I)ersonalkostnaclcr'

-5,]t 117 "77

- r e 796.00
-27 99 1.00

- r 2 398.00
- r 430.00

0.00
- 15 26ti.0{)

-800.00
-.197.00

-541 147,t7

- t9 796.rJ0

-27 99 t .00
- l2 39tJ.00
-l 430.00

0.00
- 1 5 268.00

800.00
-497.00

-57? 000.00

-24 707,00
-44 3 l 7.00
- r7 085.00

- I 130.00
-1 500"00

0.00
, l 500.00
-5 00().00

50 l0
501 3

5030
5260
5450
56 t0
58 I0
58q0

Alr ode n stvrelse rt

Alvodcn ör'r I'unlitiortiiter'
Alvodcu viilderingsrniirr
I{ev is iLrnsrlvoclrrn

Vlilcrsiitlniug
Ber.alb.nvgi li 3 1..12o,;

I ltbildrrin-e

Övr nledl0lrlsllilil iletcr
S :a Pelsonalliostnacler' -78 1 8{).00 -7,9 1li0.00 _qj j3q,00

S:a Rör'elsens l<ostnadcl inkl rlvaror' - r 0q5 .l20 li2 - r 095 -120.82 -l r2r 994.00

Röre lseresultat fiile avsl(ri vni ngar 2,1 203. I 5 -?4 203.1.5 -l4r 339"00

Rör'elseresultat efter avskrivn ingar -14 10i.1 5 -24 203.1_5 -r4i 3i9.00

Röre lselesultat öle fi nansi el la in Liiltlel oc h I<ostnadcr

Resultat från fi rrarrsieI Ia inveslerin-9ar
Övriga Länlcintiiktcl och lihnarrric t'csultlitptrslc:'

-24 20i. I 5 -24 20i- r 5 - l4l 339.00

u020
8090

Iliintc inliiklcr
0r,r'. l'inans. intiilitcl

-r t50.61
t4.(x)

3 2-s0.(r I

14"{x)

0.00
0.00

-

S:a Ovli{ia riinlL)inl:ikt.r och Iilinitnclo tcsultiilgroslet' 3 26"1.61

-i().00

3 2(r4.(: I

-50.00

0"(x)

l{iirtreLust rtat['r' oclt I i li I t;tr rtiu r L sl l] r;tl lr(,:'lut'
ft l9{) ()r'r'- llnans. liostntclcr 0.00

S:a Räntckostnatle:' och lilinaricic t'csultatpi.rslct -t0.00 0.00

S:a Resultat iliur llnalsiclin invcste lingat' i 2 14.(r I 3 2 1"1.6 l 0.00

Resultat efter finansiella intäl<ter och l(os1nadcr 20 988.14 -20 988.5.+ -r4| 3i9.00

Restr I tat lole boksl Lrtsd isposi t ioner' oc lr slifl il -20 9s8"54 20 9fili.54 -l4l 339.00

Resultat ftile skatt -20 9ltii.54 -20 988.54 -l+l 1i9.00

Ber'äknat resLrltat

B999 I{cr|rv i sat re-r Lr I titl

-20 eti8.5'+

2{) 988.i4

-2t q88.54

20 98U.54

,141 339.00

0.00



L istr-rcldens Kolonitråidqiir(ls liir.

Räkenskapsår': 09-0 I -0 I - 09- I 2-i I

I{esrjlfatenhet: Hela ti}rcnirrgcrr
Peliocl: (i9-01-01 - 09-12-l I

Balansrapport
Pt'elirn in;ir

Sida:

t J tskrivct:

I

t0-01^21

Scnastc vernt: AglJi)lJ

lns balans Peliod tltg baians

TILLGÅNCAR
Anläggninrstil lgängar'

Materiel la anliiggningslill-uiinglr
1680 Ör,r'igr liolta lirttl: inrar- {).00 I80-0() 1 80"00

S :a. N4ltelicl la an liiggnini:sti I lgnrrgar

Iir lirrs icl Lr irn l5r;- rri rr rsl i I I,:.rr rr:lr r'

1630 S[a1tel'onto

U.(X}

-2 .195.00

l 80.00

2 509.00

l 80.00

14"00

S:a Finansiclla anläggningst il Igrirr-lar' -: 19_s.00 2 509.00 r4.00

S :a A n läe-en ingsti ! l-u:ingar.

0nrsättuinestiI Igiiruar'
Foldrirrgar

l2l0 Ku:rcllolrh'irrsat'

I 495.(X)

Ls l2-00

2 689.00

-2U3.00

I 94.00

I 229"00

S:a Foldringar'

Kassa och banlt
1020 Postsiro Li62 l 1-5

1040 S*ecibanl<
I 050

I -5 t2.0{)

2 474.51
123 669.47
6t02ll..l2

-283,0{l

j"lt6. 17

9i8.69
-4i 215.40

I 229.00

5 890.70
124 628.t{t
569 0 I 5.92

S:a Kassa oclr b:url' 7i6 l7i_il -,1(r ti-10.54 699 ,si4.7li

S :a Ontsiiltriingst i1 lganqar' 7i7 E87"32 -'i7 12r.54 700 763.78

S:Å 
.i'lLLCiÄN(iAI{

EGET I(APITAL. AVSÄ'ITN INCA R OCI I SKI]I,DI]II

7i5 i92.i2

- t9 -526.tt{)
- t{)0 000^0{)

-169 404.29
-132 62_5.2,1

0.{)0

,i4 4i4.i4

0.00

0-00

0.00
0.00

t0 988.54

700 9.t7.71i

- I 9 526.80
- r 00 000.00
-369104.29
-232 625.23

20 griu.5.1

f:get kapital
190 I

2903

29A'7

2S08
290q

Ilcselr loutl
Mliiiiilbrrtl
Balanscrat lcsr.rlllt
[:ör'ta alcts lcsr.r llat
r\rels rersrrilat

S:a Eget liapital

Kolttiistiga shuldcL
2ll0
2690

l.cvclantirlssl< ultle r

l..olli. skrrkl till nrL cllurlrrrrrl

-71 I 55{r"i2

- I I 68r.00
-2 l_i4.{x)

20 988.54

I I {r1t2.00

I 764.00

-700 567.78

0_00

-390.00

S:a Korrliistiga sltukle r , li {t36.00 ii 446.00 -390.00

S:a Eget kapitä:, ävsiittningal och skr"rIdcr' -7i5 r92.32 .i4 1-14.54 -700 957.7lt

Beräkna1 resullal f0.()00.00()-(x)
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Revåsiomsbereåtteåse gäEåamde år ?g&g

Tiltr arsmötet i Listuddens ko I oni träd gård sforeni n g
ctrg ff 80201 l-T530

vi har pxanskat årsberättersen, redovisningen ocftr bok{tiringen
samt sryrels*ns förvaltning i Listuddcns k.lorritri,irrgårdsftÅning
fiir riikenskapsaret 2009- I)et år srvrelse* som har ansvaret iör '
rtikenskapshand li":rgarna'ch riirvalfnin gcn. vårt ansvar är att *ttala
oss om arsre'drivisningcn {'"h förvaltningcn på gnrndval av var
revision-

Revisionen ha'utitirts ör ati i rimrig grad ftir:såkra oss om att
årsredovisningen inle innehrirner vesänriga ftr. En revision
innefattar att granska ett urvar av un,leda*gen rör belopp och arnan
inf'onnation i riikensk;rpsharuJrir:garna. I Jn revision ingår också au
pröva redovis'ingsprinciperna r:cri sryrersen tiilampnirig av dem
sam,t att trerJoma de'sermrade i'ri'mationen i årsrerlouirriog*rr.
Årsredovisningen ger en bm bild av {örening.ens resultat och
stiillning.

Vi tillsryrker aft årsmrjtet beviljar sgrrelsens ledamöter
irrrsvarstrihel ftir räkenskapsårel,

Ii,]
Sttcliliolrn t 7 ji,rnLr,ir i l{i'i rt

1 : .\ : I r'

I t ,:..., \ r. i .i '",
i,'t -- .i "!. i-

\ r : ::
Lirl:sii_indbe lq\
av årsmötct vald revisor

i'- i, 'i'.:
\ lirtc-i'lrr rL rt t,-:-
. t: l' .l l.: ::":.'i'r i. :, .

..:: :- ].':""'-: ':':1r.. .,.-

i!ö tlrr-'rsia iit
ri.: tt.,.

t

t



Motioner och styrelsens svår

Motion 1 Till åtsmötet 2010 ftån Ånne Bringerro stuga 47

Efter att jag gortlite egna undersökningar, vad det gä1ler stytelse-arvoden i dom föteningai som

ligger i vätt-näromtåde, konstatetat lagatt Listuddea ligget mycket lägte än övtiga föreningar.

Tycker nu aff det dr på tiden att vi visat våt uppskattning gentemot \rår stytelse, som vetkligen hat

gjort sig förtJÅnta av en ökning av awodet. Det var ett antal ät sedan detta giordes, så nu är dct

verkligen på sin plats.
I)etta kan hanske också göta aft fler kolonister vill hjålpa till i våt styrelse

Vicl penna Ärrne Bringemo stuga 47

Styrelsens svar se stytelsers förslag på arvoden i& 2010

Styrelsens förslag Vintertoaletterna stängs då det under senare år inte funnits

någonlnågra medlemmar som åtagit sig att sköta dessa toaletter. För att de som genomftjr

vintervandring ska ha möjlighet att gå på toaletten under vintervandringspasset så föreslår

Styrelsen att en toalett i uthus 2 hålls öppen. Den toaletten ska ha en komposterbar påse i
turu1an. Toaletten kommer vara låst och nyckeln föruaras i vintervandringslokalen i
föreningshuset

Styrelsen förslag 2
Fön:a året foreslog stytelscn ett sistadagsinldmaings datum föt nrotione r för ztt slippa rlubtrla

utskick och extta portokostnader. Detla visade sig vata en stadgeändring som det inte kunde tas

beslut om på å:smötet eftctsonr fötslaget inte faans med på dagotdningen. Styrelsen föreslår

som er lohal föresk rlft ztt årsmötet faststället att srytclsen ska-ll ha motioner tillhanda senast den

31 /72,se att aila motioner kan besvaras och skickas med åtsnröteshåndlingama i ett och samma

kuvett.
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FöRSLAG TII.L ARVODEN SÄSONGEN 2O1O/2011

AruodeSTYRELSEN

10-01-16

Arb.giv.avg
31,42oÄ

Ordförande 5 000 1 571

Vice ordf 3 000 943

Kassör 5 000 1 571

Sekreterare 4 000 1 257

Ledamot 2 600 817

2 000 628Suooleant

Suppleant zuuu ----
25 600 8 A44

Revisor ooo 314

Revisor ooo 314

C
't 998

FUNKTIONÄRER
Kassör assistent 2 500 786

? ooo 314GA-ansvar
628Exoedition/arkiv 2 000

1 500 471Webmaster
723Bygqansvarig

nincsansv 0qq

4 713Väqar, skötsel 15 000

Vaiienansva
Festqeneral

2 500
2 000

786
628

Vintervand sansva 999
2 000Kölistan ozo

Föreninqshusvärd 1

Föreningshusvärd 2

Ansvariq 1 uthus 1 om eiGl\-iim 999 Jt+

Ansvariq 2 uthus 1 om eiGA-tim 999 314

Ansvariq 1 uthus 2 om eiGA{im 999 Jt+

r

r

Ansv Dusch uthus + om ej GA-tim S00 l?/-

Ansvang2 uthus 2 om ej GA-tin' 999 --
Ansvariq 2 uthus 3 om eiGA{im ooo 314

Ansvariq 1 uthus 4 om eiGA{im ooo 314

Ansvariq 2 uthus 4 om ei GA-tlm ooo 314

Ansvariq 1 uthus 5 oöo Jt4
.-J.-.

999 c l+Ansvarig2uthus5 _ ooo

Ansv Dusch uthus 5 157

46784 14 740

Totalt alla 87 382

314
500

Elarbeten (behörig)
WC-arbeten (behörig)

Värderingsarvode

100 kr /tim om över 4 tim
100 kr /tim om över 4 ttm

I 300 kr /stuga

27 455

IB



Förslag till Verl<samhetsplan tör 2010

Styrelsens planer och visioner för kommande ät är

- attveri<a för en positiv anda, att vi tillsammans sköter och vårdar vått område så det ser

prydligtut för a17avärabesöhare, flanöret och oss siälY förstås.

- 
^ttverha 

för att vi aila t-illsarrmans vårdar och förnyar och bevarat våra byggnader och

vägar,samt hål1a våra diken öppna, som vi hat znsvat för enligt arrendet med 
-

Stockholmsstad. "Dikesdagen-"-som vi böriade med förra åtet fortsättet vi med.

- att arbetzfor att medlernmarna känner ti1l och följet de medlemsavtal och arendereglet vi

6ar mecl stoclåolmsstad samt rrred ListurJdensholoniträdgårdsförening. I år sha vi skriva

nya avtal nreci alla mecllemmar då artendeavtalet med staden bilt ldart'

- 
^tLsom 

rranligt Ltt^ngetagökolta och midsomrnarfest'

- att fortsätte arbetet med och stödja festkommitt6n, så att ilet något nrindte ti1l&il1en att

umgås anordnas ex' publwäI1, lcäftstrirva o'dyl'

- attlörsöka anordna efterftågade huLser för kolonisterna> salrrt hålla kompost -och

källsortedngskurs med tanlce på r'årt flya sopsystem'

att utöka samalbetet med våra grannförenllgar'

ztt atbetamer ahtivt for att få År hastigheten på bdtrafiken i området, bl a. genom personhga

samtal med dem som kör for fort'

att fortsätta göra fotäncfuingal så att clen tunga biltraflken mrnskar i området'

att fl:rtsätta mecl att använda iåsbara glovsopscotltir1ffiafpå vårel, för att få bort de

extrzrkostnacler som otjllåtet avfall elier felpackning inneburit. Contairxarna kommer att vara

öppna vissa tider och vaktas av kolonistel som vill göra sina GÅ-timmar på detta sätt' På

l#gr* sikr vill vi försöka få bott containrarna och denna kostnad hclt och hållet' och istället

försöka få rrredlemm atna althvra vår nya sldpkårn {ör attköra bort sitt eget skrl'mrrancle

skräp tili soptipparna och på iet viset få bort även de tungä tlanspoltelna {ränvägarna'

att fortsätte mecl lnfor-matiån till kerlonisterna på anslagstavlor och på hemsidan om vacl vi i
styrelsen arbetat mecl och vad som händer på ortrådet'

att fortsätta med Expedrtions-sen'icen på klrdagat under säsong'

att installera bätue be$snin* pävä:ra toalefter'

ztt töl1a årsmötets beslut i frågor sorn vi tös'at fram'

att förnya duschhus 4's goh' ochväggar'

att inrrestera i nya halvbommar.
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BUDcETFönsmc rön ursruDDENs KoLoNtrnÄne. röRsrurruc 2010
2010-01-16

Kostnader
Arrende SDF
Medl.avg. FSSK, SFK
ldrottsförenrngen
Utgifter säsongens fester
Arvoden styrelse
Revisorsarvoden

Värder.arvode
Arvoden övr
Arbetsgivaravgift

Milersättningar
Utbildning styrelse o medlem
Övr. Medlem saktiviteter
Förbru kn in gsinventarier
Adm. & kontorsmtrl
Moblltelefoner styrelsen
Porto
Föreningsförsäkring
Avgifter Plusgiro & Bank
Ärsmötet
StyrelsemötenlPlaneri ngskonf

7-klubbsnröte Listudden
Kosin Vintervandring
Vägunderhåll, grus
Skötsel maskiner (bl.a serv. o drivm.)
Parkeringsplatser rep o underhåll
Vatten
Ombyggnad uthus 4,fortsättning
Övr. underhåll uthus
Förbrukn.mtrl Uthus och Fören.hus
El nätavgift
Elförbrukning
Rep. Föreningshus & byggn.
Slamsugning
Sophämtning
Grovsopscontainers
Förbrukn. mtrl övrigt
Bommar nya

Summa kostnader

Belopp
622 0AA

90 000
4 000

65 000
25 600

1 998

13 000
46 784
27 455

1 500
1 500
5 000

25 000
'10 000
5 000
5 000

r5 000
3 000

20 000
10 000

0
'1 000

'15 000
'l 500
5 000

40 000
40 000

3 000
17 000
6 000

25 000
10 000
73 000
15 000
13 000
15 000
30 000

1 306 337

Belopp
622 AA0

507 204
60 000
65 000
10 000
50 000

1 314 200

lntäkter
Arrenden
Medlemsavgifter
Parkeringsavgifter
Arets fester
Uthyrning Föreningshusei
lntresselistan

Summa intäkter

Budgeterat resultat 7 863r

r

r
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Stadsbyggnadskontorets regler för bygglov och bygganmälan på

Koloniträdgårdsom råde med stuga

Observera att du alltid först behöver föreningens tillståld för alla åtgätder.

Listudclen är ett orn1åde uranför detaljplan, I området finns bestämda regier och riktlinjer för vad

sorn får byggas på r,arje lott och för hur stora byggnaderna {ärval;.,.I{ontahta föreningen eller

stacisbyggnaärkåntor"t så får clu rreta vad som gället i ditt område. För Listudden gälier 26 kvrrl

boytu +*E kym pergola/tillbyggnad * 5 lnarr förråd (elier växthus cir.et 1,50 högt). Flusets höid

från ma1k färvanmax 3,50 m. Utbyggnader skall ha en 1ägre höjd än huvudbyggnaden.

Där:utöver får ett *åcläck om nraxinralt 15 1n'm anläggas på lotten. I'aklisthöjden får intc

överstiga 2,20rn.Byggnaden får uppföras i endast en våaing utan inredd vind.

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

o uppföra värthus max 5 m' och nrax 1',5 nr högt

t uppföra pergola utan tah

o bygga lekstuga nax 5 m'och max 1,5 nr hög

e anotdna uteplats högst 0,5 m ovan rnatk

s f;irga orrr fasad e11er tak

. sätta upp solfångare som är max 2 m2

. bygga staket/plank som ät l?igre än !,1m övcr matk'

' bJ'ta tYp a\r fasadbeldädnad

e byra taktäckninesmaterjal fiån t ex takpannor i tegei trll liknande av plåtmatedal

e ta upp ny eller sätta igen dörr eller fönstet i fasad

e änclra r:rarknir,ån mer än 0,5 rrl genom schaktning eller fyLlning (mar:ldov)

o riva en byggnad. Rygglor.sfria åtgärder t ex pergola utan tak. kräver inte livningslor'.

Vissa åtgärder krdvct även att du har bygglov och göt en bygganmälan hos 
__

stadsbylgnadsnämnden innan zrrbetet startar. Stadsbyggnadskontotet handläggel detta.

I omtådet behöver du bygglov /bygganmälan för att t ex:

" bygga flY st{rga eller törråd

uppföra r.äxthus högre än 1,5 m doch högst 1,9 m.

(Växthuset får e1 överskrida 5 m2 .)

byggu till din stuga (t ex med veranda)

ilstallera eldstad

o bvgga stahet/plank högre än 1,1 m över nrarli

. bygga mut högre än 0,5 rn (gälier även stödmur)

Ansökan om bygglov/rivningslov görs på särslrtld blankett fi:ån stadsbyggnadskontoret.

Ånsöhan länrnas tillsammars Åa : orogångar ritmngar till föteningen för godkännande. Du själv

vidarebefordrar ansökas ' jll oss. Länrnas ansökan direkt ti11 stadsbyggnadshontotet skrckal vi den

trll föreningen for godkännande eller yttrailde.

Om clu oi1l byggo ,rärn nr. än 4 mfrån lottgräris mot graflne, nråste du ha dennes skriftliga

godkännande,
il.itrrir.gorno ska vata fachmässigt utförda, skalenliga (1:100) och måttsatta (ei rutat papper). De

ska oclså innehålla siruationsplan (skala 1:400) över tomtlotten som tedovisat vilken

byggnad/tilbyggilad som ansökan avser'

o

a
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Bygganmälan/ dvningsanmälan göts på samma blankett sonr bygglovsansökan. Byggherte (=

lominnehavare) och datum föt byggstart anges (senast 3 veckor jnnan bygget avses starta).

Byggsamråd och kontrollplan behovs inte nir-r du bygger ellet ändtat inom din kolonilott'

Byggh erren /lo ttinn ehavaren an sval xt för att tillräck1ig kontoll utförs.

A"gft för bygglov och bygganmälan tas ut enligt en taxa som fastställs av komrnunfullmäktige.

Välkomrnerr att korrtakta oss om du vill veta trlet om bygglov och bygganmälan som rör

koloniträdgårdat!
Söderott: GunillaJidbetg 0B- 508 26 516

Stadsbyggnadskon toret
Tclefon: 08-508 26 000
E-pos L info@sbk.stockholm.se

Ryggnads an svarig; i s tyrels en fot Lis tuddens koloniotntåde:

E"o-rr Aupnrrd 07ö 369 65 37. Bygghandlingar kan liimnas i postJådan vid föreningshusct eller på

expeditionen under säsong mai - septembet eller skickas tili postboxen" Älla byggärenden

diskuteras och beslutas på stytelsemötefl och arkiveras.

Rabatter
Inkop zv tr'äclgårclsptoduhtet och växtct hos li,l .:{.,,11:.ql;:;;1,1!L.;'.,r ijl:.1,':,1*?:l;, Skarpnäcks

Gårdsväg 10 get 1.0 o/o tabattom man handiar för minst 200 kt mot uppvisande av det inplastade

Listuddskottet Dct gäller inte tedan rabatterade \rarot.

Rabatt på lås får vi hos ili.ili:,- f11 , Pepparwägen 3 Farsta, som ger !5 t/o nbattmot uppvisandc

av det inplastade Listuddskottet.

r
\

n

Rabatt fås även hos
-{',,^i:
J,--:.9

Listuddskortet skall medfölj a stugan vid försälj ninglköp

: -.:. l:,;,:

.
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