
Sommarmöte - Listudden 21010-07-04. 
  

1. Ordf. Ewa Asplund. öppnar mötet. 

2. De samlade medlemmarna godkände dagordningen. 

3. De samlade medlemmarna valde sittande Ordförande Ewa A. till mötets ordförande.  

4. Som mötets protokollförare valdes ledamot Annelie Månsson. 

5. Som justeringsmän valdes Ann Drott och Catharina Neidenmark. 

6 Arrendeavtalet: 

  a. Ordf. Ewa A informerade om "gången" utav arrendekontrakten. Att de nu även är färdiga 

och godkända utav Stockholms Stad och arrendenämnden.  

  b. Att det endast finns en medlem kvar som inte skrivit nytt arrendekontrakt i vår förening. 

  c. Beslutet kommer att sättas upp på våra anslagstavlor i området för "påläsning" utav 

intresserade.  

   d. Ordf. Ewa A. förtydligar ytterligare en gång om avtalet:Uppsägningstiden - föreningen 

mot medlem är 5 år. Staden mot föreningen är 25 år men uppsägningsbart var femte år. 

   e. De nya kontrakten finns att hämta på expeditionen efter mötet. Dessutom finns de att 

hämta på expeditionen på lördagar kl. 10-11 utav exp. ansv. Ruth C. 

 

7. Miljödiplomering: Ordf. Ewa A. informerar om vad det "innebär i stort"; Att vi som 

förening tänker jobba för en miljödiplomering och vikten utav att vi gör det för framtiden och 

de "hot" som nybyggnation i Stockholm utgör för vårt område. 

Ewa fortsätter med att presentera det arbete som vi faktiskt redan påbörjat. Dit hör 

fekaliekompost, tomtkomposter, varannandagsbevattning, diska i balja och slänga ut 

gråvattnet i rabatterna. Företrädesvis val av miljövänliga rengöringsmedel, sopmoluckerna, 

färre stora bilar i området, flyttat ut soporna från området etc. 

Ewa "efterlyser" en s k. Miljöcertifieringsgrupp här på Listudden som kan arbeta med 

miljöutvecklingen. Intresserade kan anmäla sig till Annelie M. stuga 40. 

 

8. Anslagstavlorna: Ordf. Ewa A. informerar åter igen om att det är var och ens skyldighet att 

hålla sig informerad om vad som händer och sker inom och på Listuddens koloniförening. 

Detta görs enklast genom att läsa på anslagstavlorna regelbundet samt att läsa på vår egen 

hemsida www.listudden.com 

 

9. Vintervandringsfesten: Johnny Z-Suppleant, informerar om beslut från styrelsen om att ej 

servera alkoholhaltiga drycker i Listuddens koloniträdgårdsförenings regi på 

Vintervandringsfesten framgent. Var och en uppmanas att ta med egen dryck. Festen äger rum 

den 17/7 och inbjudan går ut till berörda. 

 

10. Motioner: Ordf. Ewa A. informerar om att sista datum för inlämning utav motioner till 

årsmötet är den 31/12-10. Med andra ord, de skall passera två möten för stadgeändring. 

 

11. Peppar & Pumpa: Annelie presenterar P&P-festivalen som hålls den 11 sept. på Slussplan, 

Södermalm. Detta är en stor skördefest samt en manifestation för hela kolonirörelsen i regi 

utav Stadsmuseet, FSSK, Skansens koloniförening m fl. Vi är förärade med ett 

försäljningsbord där för trädgårdens produkter. Listuddens medlemmar uppmanades till att 

gärna bidra både med närvaro av festligheterna, frukter och bär, grönsaker samt 

trädgårdsprodukter såsom saft och sylt. 

 

12. Kulturhuset: Annelie informerade även om Kulturhusets och Stockholms stads 

storsatsning utav Ekologisk odling samt s k. cityodling. De har bl. a odlingar på Kulturhusets 

http://www.listudden.com/
http://sk.cityodling.de/


tak för allmänheten samt program för olika aktiviteter och workshops såsom ex. vis 

potatisodling och kompostering. 

 

13."Potthålen": Ordf. Ewa A. informerade klart och tydligt tillvägagångssättet för att fylla 

dessa hål i våra vägar samt att det är ALLAS angelägenhet!!  

- Först lägger man i grus 0-32 i botten så att det blir en skönjbar ”kulle”. Fyll gärna på grus 

vartefter det sjunker undan, då med grus storlek 8-11. 

- Grus finns att hämta vid infarterna 1 samt 2 samt  vid Kiosken och även på parkeringen på 

område 5. 

Vidare informerade Ordf. Ewa A. om HASTIGHETSBEGRÄNSNINGEN som är 10km/tim!! 

- igen. Vi MÅSTE bättra oss INNAN det händer en olycka, samt även ur miljösynpunkt och 

allmän säkerhet.  

 

Då detta inte respekteras idag så behöver vi bli mer observanta på varandra, delge Taxibilar 

och färdtjänstbussar om hastighetsreglerna SAMT våra vänner och anhöriga. 

MAX 10km/tim.!!!! 

- Kör INTE omkull blomkrukorna/väghindren! 

 

Sist men inte minst så bad f d. ordförande Bert, stuga 303, om ordet i detta "heta" ämne och 

underströk den yttersta vikten utav denna kamp för våra vägar och  vikten av att hålla 

hastigheterna på 10 km/tim på våra gemensamma vägar inom området!!! 

Håkan, stuga 168, bad även om ordet och informerade om att det finns ett organiskt 

bindemedel för vägdamm som används utav Stockholms stad och som sprutas på vägarna, han 

åtog sig att ta reda på mer information och återkomma om detta.  

 

14. Övriga frågor: 

- Åke, kassör, frågade medlemmarna om att dela upp debiteringen av P-platsavgifterna 

halvårsvis, lika som arrendeavgifterna. Medlemmarna svarade ja på detta. 

- Åke, kassör berättade om åldersbefrielse även på vintervandringen. Ordf. Ewa A. 

informerade att det då ankommer på berörd person att skriva ett brev/en lapp om detta för 

styrelsens info.  

- Åke, kassör informerade vidare om att det går att boka sig till vintervandringen från detta 

nu. 

 

-"Skogstoa": Eva S.-suppleant, informerade om skogstoan som är liknande de toaletter som 

sätts in vid ex. stambyten. Kan köpas av er som privatperson i Vällingby och kostar 100 kr per 

del och 100 kr per inlämning utav full hink. Detta tar INTE styrelsen ansvar för utan Ordf. 

Ewa A. uppmanade till samarbete omkring ev. inhandlingen samt tömning. 

- Ordf. Ewa A. informerade om att det är Toalett 4 som är vintertoa fr. o m vintern 2010. 

Detta med anledning av att det finns urinseparator (viktigt att sitta och kissa om detta skall 

kunna fungera!!)i denna vilket betyder att vi kan kompostera avfallet i vår fekaliekompost, 

mindre hantering lägre tömningskostnad för föreningen. 

- Ordf. Ewa A. presenterade styrelsen för medlemmarna. Ordf. och byggansvarig; Ewa 

Asplund, vice ordf. och exp. ansvarig: Ruth Carlsson, sekreterare: Karin Burgman (ej 

närvarande), ledamot och anläggningsansvarig: Annelie Månsson, kassör och ansvarig för 

vintervandringsbokning: Åke Holm. 

Suppleanter är Johnny Zingmark, Eva Sagström, Barbro Jädestam samt Siv Wåle som även är 

festarrangörsansvarig (ej närvarande på mötet) 

- Valberedningen: Sten Hellström, Inger Härjerud och Bengt Lundgren påbörjar sitt arbete i 



slutet av juli 2010. Sten H. presenterade VAD en styrelse verkligen betyder för en förening. 

Läs anslaget på toaletterna som Anders Nordmark har skrivit.  

 

- Anette Westergren - Kulturkommittén berättade att Loppisen inbringade ca. 18 000kr. 

Överblivet material skänktes till "Återvinnarna" i Skarpnäck. 

Det finns lista över inköpta saker för de öronmärkta pengarna. 

- Den 7/8-10 är det "Listuddens dag". Anmäl till Kulturkommittén (Anette W.) om intresse 

finns för försäljning utav hantverksrelaterade saker i god tid inför denna dag. 

- Anette W. informerade vidare om den årliga Teckningstävlingen för barn vilken går av 

stapeln samma dag. (Listuddens dag)  

 

- Ordf. Ewa A. informerar och uppmanar till eftertanke ang. kursönskemål under hösten och 

vintern. Vi bör ansöka/äska om pengarna för detta under hösten från FSSK som arrangerar 

detta tillsammans med deras nya samarbetspartner - Studiefrämjandet! 

 

- Ordf. Ewa A. passar även på Att TACKA ALLA som har ställt upp i "vått och torrt" som 

jourutryckare för Listuddens Koloniförenings räkning - TUSEN TACK!!  

 

- Önskemål från medlemmar: Uppsamling utav miljöfarligt avfall/kemikalier för de som ej 

kan transportera detta till miljöstationerna.  

Svar: Detta är var och ens ansvar att avlägsna till lämplig miljöstation. (Information om 

närliggande miljöstationer kommer att finnas på hemsidan inom kort) 

- Vice ordf. Ruth C. informerar om "Tusen trädgårdar" som är ett öppet forum för 

allmänheten att kunna beskåda olika trädgårdar.  

Detta äger rum i hela Sverige den 8 augusti, då hennes trädgård (stuga 58) ingår. 

Välkomna!! 

  

Vid pennan Annelie Månsson 


