
 
Sommarmötet 2012 med Listuddens koloniträdgårdsförening, 7 juli 2012, på  
Listuddens dansbana 
 
Hundratalet kolonister var närvarande och hälsades välkomna av Ewa Asplund, 
ordförande 
 
Ewa informerade att föreningen i år har haft sommarjobbare, avlönade av 
stadsdelen. Ungdomarna (två 17-18-åringar) har bland mycket annat hjälpt till att 
fylla igen gropar i vägarna. Dessa två ungdomar har nu avslutat sin tre-veckorsperiod 
av sommarjobb men om ett par veckor kommer två ”nya” ungdomar för att 
sommarjobba på Listudden i tre veckor. 
 
Årets första syn genomfördes efter midsommar. Ewa framförde ett tack för att så 
många kolonister uppmärksammat årsmötesbeslutet om 80 cm häckhöjd i hörnorna. 
 
Påpekades att det inte är tillåtet med parkering på vägarna inom området. Det gäller 
alla, även hantverkare och besökare. Om någon kolonist önskar parkeringsplats 
uppmanas till en kontakt med Ruth Carlsson på expeditionen, lördagar 11.00 – 12.00. 
 
Ewa uppmanade alla kolonister att försöka begränsa bilåkning inom området så 
mycket som möjligt. Ett uppdrag från årsmötet var att undersöka om Listuddsvägen 
skulle kunna öppnas för infart. Det har nu visat sig att Listuddsvägen är öppen och att 
vi därmed kommer att öppna de tre infarterna från Listuddsvägen för att på så sätt 
kunna avlasta trafiken på främst Affärsvägen och Kioskvägen. Infarterna är ännu inte 
öppna – stenar ska flyttas. Stenarna kommer sedan att läggas tillbaka för att förhindra 
infart efter säsongens stängning. Ett förslag som framfördes var att försöka enkelrikta 
trafiken från skogsvägen, vilket kommer att undersökas om det går att ordna. 
 
När områdesansvariga infördes var tanken att uppgiften skulle ”rulla” bland 
kolonisterna. Det har inte fungerat helt enligt planerna och därför efterlyses 
ytterligare områdesansvariga till alla områden. Som områdesansvarig har man stora 
möjligheter att påverka vad som händer i området, att arrangera fester, lära känna 
andra kolonister etc. 
 
Ewa informerade om att tömning av moluckerna inte gjorts enligt beställningen, 
men att tömningen förhoppningsvis kommer att fungera bättre från och med nu. 
Ibland kan sopmolucken vid kiosken vara full, medan molucken vid Mellanvägens 
infart nästan aldrig är full. Soppåsar får aldrig lämnas utanför molucken om 
molucken är full för då kommer råttor. Med en noggrannare källsortering ökar också 
möjligheten att inga fulla sopmolucker förekommer alls. 
 
På förekommen anledning meddelades att inga löv får läggas i kärret, på kvisthögen 
eller i naturreservatet. Löv och komposterbart material får var och en ta hand om på 
den egna tomten, alternativt köra iväg till Östberga eller Högdalens 



återvinningscentral. 
 
Renoveringen av duschen i uthus fyra fortsätter. En rörmokare och en elektriker 
har kontrakterats och inom kort kommer därmed fyra duschar att finnas i uthus fyra, i 
stället för som nu, två stycken. En större varmvattenberedare kommer att installeras 
och uppvärmning ske snabbare, så förhoppningen är att antalet duschar ska vara 
tillräckligt för hela området. 
 
Föreningshusets invändiga renovering som beslutades vid årsmötet, kommer att 
påbörjas vecka 35. Flera anbud har granskats och företaget som valts att genomföra 
renoveringen är Cirkelbygg. Renoveringen gäller invändigt, men kök och toalett 
ingår inte i renoveringen denna gång. Om det visar sig att renoveringen kommer att 
omfatta mycket större åtgärder än vad som finns i offerten avbryts arbetet. 
 
Övrigt 
Grus till vägar och parkering finns på parkeringsplatsen i område 5. Gruset får inte 
användas till den egna lotten, men gärna till gropar i vägarna och parkeringsplatser. 
 
Från uthus 3 har kommit klagomål på att vissa kolonister tömmer sina porta-potti i 
toaletterna. All tömning av campingtoaletter ska ske i skåpet som byggdes 2011. 
Skåpet finns till vänster om föreningshusets norra entré och sopnyckeln passar här. 
 
Några tillbud har skett med hundar som lämnats lösa utanför uthus och kolonister 
har blivit skrämda av hoppande, nafsade hundar eller upplevt det som obehagligt. 
Enligt lag måste hundar hållas kopplade på allmän plats och alla hundägare 
uppmanas att koppla sina hundar. 
 
En kolonist framför att det även är många katter som går lösa, vilket kan leda till 
problem för allergiker om katterna smiter in i husen.  
 
Kulturkommittén, genom Anneli, framför sitt tack för kolonisternas insats vid 
loppis, dels genom att skänka föremål och dels genom att köpa saker. Nettoresultatet 
blev 15.608 kr. Anneli tar gärna emot förslag på vad pengarna ska användas till för att 
utgöra en ”guldkant i Listudden”. 
 
Anneli berättar också att Listuddens dag äger rum den 4 augusti med start kl. 12.00. 
Alla barn är välkomna att delta i en teckningsutställning och dessutom kommer en 
utställning av kolonisternas tillverkning av fågelholkar att arrangeras. Hon uppmanar 
alla att börja bygga fågelholkar som kan ställas ut på Listuddens dag. 
 
Kulturkommittén arrangerar en utflykt till Åsby 1 augusti. Det finns ett fåtal platser 
kvar om någon är intresserad. 
 
Slutligen meddelar Anneli att kulturkommittén bidrar med 20.000 till föreningshusets 
renovering. Eftersom pengarna ska användas till att utgöra en ”guldkant” är det tänkt 



att kulturkommitténs bidrag används till tapeter, utsmyckning etc. 
 
Miljö 
Karin Burgman hänvisar till den miljöcertifiering som Listudden hoppas kunna uppnå 
snart. Mål inför 2013 är att alla kolonister ska ha en kompost och att alla uthus ska ha 
minst två fågelholkar. Under nästa år kommer en blomsteräng att anläggas på en eller 
möjligen flera mindre platser. Karin uppmuntrar till att bygga humlebon och visar sin 
egen inspirerande skapelse, gjord av sugrör. 
 
Ewa meddelar att föreningen nu har skrivit på  avtalet med stadsdelen om de 
gemensamma byggnaderna, vilket betyder att nu är Listudden ägare till 
föreningshuset och uthusen. 
 
Ewa berättar också att de kolonister som har en öppen eldstad måste låta sota / 
provtrycka den före utgången av december månad 2012. Sotning ska ske vart fjärde 
år och provtryck vart åttonde år.  
 
Anne B undrar om det finns något intresse för plantbytardag, vilket mötet var klart 
positiva till.  
 
Kassör Åke informerade om att de fakturor som de närvarande kolonisterna har fått 
har en indexuppräkning av arrendet som nu utgör 5,73. Åke meddelar också att 
bokning av vintervandring kan ske från och med att dagens möte är avslutat. 
 
 
 
Efter det ordinarie mötets avslut höll Christina en mycket inspirerande föreläsning 
om bin och biodling. 
 
Vid anteckningarna 
Eva S.  
 
 
 


