
Listuddens koloniträdgårdsförening

Anteckningar från sommarmötet med 2 juti 2orr, på Listuddens
dansbana

1. Ordföranden i föreningen, Ewa Asplund, hälsade de ca 100 närvarande
kolonisterna väIkomna och öppnade därmed mötet.

2. Ewa föredrog fcirslag till dagordningspunkter och ytterligare frågor att
diskutera framfördes.

- 3. Dusch i uthus 4
Damernas dusch i uthus 4 ska byggas om och har därför stängts efter
midsommarhelgen. Det är inte klart när ombyggnationen kommer att
färdigställas och duschen öppnad. Ewa efterlyser personer som är
kunniga och villiga samt har tid att hjälpa till med ombyggnationen.
Under tiden damernas dusch är stängd går det bra att använda
duscharna på herrsidan, två stycken. Antalet duschar är därmed samma
som tidigare.

4. Pottipottitömnins
Ewa informerade om att placeringen av pottipottikärl kommer att bli till
vänster om ftireningshusets entre, där lämpliga rör finns med anslutning
direkt till en tank. Arbetet pågår med att färdigställa montering och
byggnation av ett litet "hus" som döljer anordningen. Efter att
tömningsanordningen vid föreningshuset är färdigställd får ingen
tömning ske i uthusen. Fram till färdigställandet är det OK att tömma på
vanligt sätt men naturligtvis måste man göra rent och fint efter tömning.

5. Områdesansvariea
Det efterlyses personer som kan vara områdesansvariga i flera av
områdena. Annelie Månsson i stuga 40 (även anläggningsansvarig) tar
med tacksamhet emot anmälningar från personer som vill vara
områdesansvariga inom sitt område.

6. Miljöcertifierins
Karin Burgman berättade om aktiviteter inom arbetet med att uppnå
första stadiet av miljöcertifiering. Det mesta är redan uppfyllt, t ex
områdesbeskrivning, komposter, fågelholkar, användning av miljövänligt
diskmedel etc. På Karins fråga om vilka som har komposter visade det sig
att nästan alla redan hade kompost på sin lott. De kolonister som vill
delta mer aktivt i miljöarbetet eller har frågor är välkomna att kontakta



Karin, stuga 118.

7. Vägarna i området
Ewa informerade om att grus till groparna finns att hämta. På
anslagstavlorna anges var grushögarna finns och det är fritt fram för aIIa
att hämta grus och fylla i groparna. En kolonist föreslår att man tar
ansvar för groparna utanför sin egen lott.
Ewa meddelade vidare att fler gula gupp inköpts. Guppen flyttas ibland,
men huvudsaken är att hänsyn tas till framkomlighet för cyklister,
barnvagnar, rullstolar etc, dvs att viss del av vägen lämnas öppen fiir
sådana fordon.
Slutligen informerade Ewa om att ingen parkering är tilåten på vägarna
i området förutom för av- och pålastning. Hon önskade att eventuella
inhyrda hantverkare uppmärksammas på detta och att även de använder
andra parkeringar. Vidare kan de kolonister som inte har en
parkeringsplats idag kontakta expeditionen (öppen lördagar 11.00- 12.00).

8. Ekonomi
Före mötet delades höstens fakturor ut. Kassören, Åku, informerad.e om
att arrendet är beräknat efter index per maj 2OII (5,68 per kvmlär).
Fakturorna ftir första halvåret 2OII kommer att regleras med den
korrekta indexberäkningen.

Åke meddelade att vintervandringen går att boka redan nu och han
framftirde en del tips om hur och när vandringen bör ske. Åke påpekade
också vikten av att han har korrekta adressuppgifter till alla så att det
går att få kontakt om eventuella tillbud upptäcks vid vintervandringen

9. Byssplaner
Ruth Carlsson informerade mötet om den prenumeration hon har på
stadsdelsnämndens dagordningar ftir att där kunna håIla sig (och
styrelsen) informerad om byggplaner i vår närhet. Idag finns inga kända
planer på någon byggnation i området.
Ewa påpekade med anledning av denna punkt, vikten av att vi
gemensamt håller Listudden i ett bra skick så att det fortsättningsvis får
vara ett koloniområde, dvs att vi ftirvaltar ett parkområde som är öppet
för alla att besöka. Detta är också den största anledningen till att synen
genomförs varje år.

En kolonist överlämnade en gemensam skrivelse från några kolonister
med synpunkter på att det kändes petigt med synens kommentarer om
höjd på häckar etc. Ewa förklarade att den mark vi arrenderar är
parkmark och att allmänheten därmed ska kunna promenera igenom ett



välskött område och kunna se in i väIskötta trädgårdar. De allmänna
reglerna gäller och där påpekanden finns pågår en dialog med
vederbörande kolonist.

10. Byesförråd
Catharina Neidenmark, stuga 139, informerade om att ett arbete har
påbörjats med att färdigställa ett förråd med byggmaterial. Den som
önskar placera något i byggförrådet kan kontakta stuga 139, som avgör
vilket material som får finnas i förrådet.

11. KäIlsorterine
_ Ewa påpekade hur viktigt det är att källsortera sopor - inte minst med

tanke på miljöcertifieringen. Sopmoluckerna tillhör Listudden och töms
en gång per vecka. De övriga återvinningskärlen som finns vid
kioskinfarten är stadsdelens ansvar och används av många, inte bara av
Listuddens kolonister. Det är också stadsdelens ansvar att dessa töms. På
behållarna finns ett telefonnummer angivet som kan användas för att
meddela entreprenören att tömning, alternativt städning, behöver göras.
Denna åtgärd kan alla göra för att påkalla uppmärksamhet och åtgärder.

12. Bin
Christina Bjurlöf, stuga 32, avser placera en bikupa under stora eken vid
Selins väg, uthus 1. Christina berättade engagerat om biodlingens
fördelar och om det viktiga pollineringsarbetet som bina gör. Hon
betonade att bin är blomtrogna och att det är ytterst sällsynt med bisting.

13. Övriet
- Styrelsen presenterade sig
- Ett antal picnicbord har levererats och monteringshjälp efterlystes
- Halvbommar kommer att köpas in till infarterna

Förslag framftirdes om att enkelrikta vägarna ftir att komma till rätta
med trafikintensitet och dammproblem. En sådan åtgärd är svår att
genomföra, men bilburna kolonister ombeds att variera bilkörningen och
framftir allt ftirsöka minska bilåkandet inom Listudden.
- På frågan om när rishögarna ska tas bort svarade Ewa att ständiga
kontakter pågår med ansvariga inom staden och att hämtning nu pågår.
- En kolonist ställde en fråga om hur bli av med sorkar och fick en del tips;
vitlök och citron, plantera alliumlök bl a

14. Kulturkommitt6n
Följande meddelande har efter mötet inlämnats av kulturkommitt6n:

"Kulturkommitt6n tackar alla för så mycket fina inlämnade saker som ni



sedan köpte tillbaka.
I år handlade ni ftir 17.917 kr och det tackar vi för. Kulturkommitt6n har
tillsammans med styrelsen inköpt 3 runda bord med bänkar som ska stå
vid lekplatserna. Dessa har ju ni indirekt bidragit med."

15. Avslutnine
Ewa avslutade mötet och önskade alla en fortsatt trevlig sommar.

Vid protokollet
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