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Ewa öppnade mötet med att hela 

styrelsen fick presentera sig själva. 

Skyddsregler kring pooler och dammar 

presenterades av Ewa. Om djupare än 20 

cm ska den täckas med en täckning som 

klarar vikten av att ett barn går uppe på. 

Eller ett staket på 90 cm höjd utan grind 

runt om. Mer info på Stockholm stads 

hemsida, 

Det råder totalt eldningsförbud i 

Stockholm. Tänk också på att vistas i 

skuggan och att dricka ordentligt i värmen. 

Det finns 221 parkeringar totalt, varav 19 

gäst parkeringar. Ewa påminde om 

årsmötesbeslutet om att man bara får 

hyra p-plats om man har bil samt att man 

bara får inneha 1 st p-plats per stuga.  

Syn är utförd om du inte fått lapp i 

brevlådan så har du ”klarat” dig. Syn 2 om 

ca två veckor. Om kolonisten inte åtgärdat 

enligt syn 1 vid syn 2 så blir det samtal och 

en åtgärdsplan och uppföljningskontroll av 

åtgärdsplanen.  

2 nya regler enligt årsmötesbeslut, portal 

högst 3 m och häckar utan för 

grindstolpen max 10 cm. 

Midsommar blev en trevlig tillställning 

trots allt regn men den gick med förlust 

totalt sett. 

Kulturkommitténs loppis inbringade 

15 705kr, ett tack till alla som skänkt och 

alla som köpt. 

Ett tack till kulturkommittén som skänkt 

pengar till inköpet av nya möbler till 

verandan. 

Listuddens dag den 1 augusti mellan 12-

14. Om du vill sälja boka bord gör det hos 

hos Anneli i stuga 3. 

Vägarna- Christer har skrapat tyvärr har 

vädret inte varit med oss och groparna är 

tillbaka på flera platser. Uppmaning kör 

10km/h och uppmana även era besökare 

och taxi.  

Vid nästa arbete med vägarna kommer det 

att sättas ut skyltar med ”vägarbete 

pågår”. Det kommer också göras ett större 

arbete i sen höst före vintern. 

Det finns grus för vägarna nere på 5:ans 

parkering och även grus till p-platser samt 

täck bark till gungorna, det sitter skyltar i 

högarna. Det finns också grus till vägarna 

vid 2:ans moluk. 

Om ni lägger ut gulagupp tänk på att lägga 

ut dem med 90cm emellan så att 

permobiler och cyklar m.m. kommer 

emellan. 

Listuddsflaggan är trasig- vi hoppas på att 

få en ny vid jubileumsfesten. I annat fall så 

köper vi en ny. 

70 års festen. Varför 150 matbiljetter? Det 

var samma antal vid 60 årsfesten och pga 

att tälten tar ca 150 personer sittande. 

Dock är alla välkomna från ca 20.30 och 

titta på Eldshow, Linedance, musik och 

dans samt köpa något i baren utan biljett. 

Vi behöver fortfarande fler som hjälper till, 

listorna finns hos Siw Wåle. 

 

Det blir också fler 70 års event på andra 

dagar såsom:  

Café med hattfix den 12 juli  

Orientalisk dans den 23 juli prova på 

Linedance 9, 16 , 30 juli prova på 

Bivax workshop 12 augusti 

Mat och ukeleleshow 16 augusti 



Minnesanteckningar Sommarmöte 2015-07-04 

Listuddens koloniträdgårdsförening 

Det som redan har varit; Teater Bambino 

på midsommardagen och Pub 3 juli 

Styrelsen tackar av Ulla Larsson som 

administrerat kölistan och försäljning 

under många år med blommor och vin. 

Avslutning 

Vid tangentbordet 

Ann Drott 

 

 

 

 

 

 


