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Minnesanteckningar sommarmöte Listudden 2 juli 2016 
 
Omkring 100 kolonister deltog i årets sommarmöte.  
 
Vägarna Styrelsen har tagit in 4 offerter från olika företag. Samtliga offerter låg över de av 
årsmötet budgeterade 150 000 kr. Styrelsen frågade Christer Karlsson, stuga 95, om han ville 
bli vägansvarig och löpande sköta vägarna under säsong mot arvode 20 000 kr. Christer har 
åtagit sig detta. 
 
Duschen vid idrottsplatsen på område fem är nu renoverad och användbar. 
 
Listuddens idrottsförening – Charlie Buchheim presenterade LIF och dess aktiviteter. Han 
underströk att som kolonist på Listudden är man automatiskt medlem i LIF och att 
föreningen gärna ser flera aktiva. 
Den 14 augusti blir det grill -och brännbollskväll. Se anslagstavlorna. Alla välkomna. 
 
Taxeringarna: Ewa Asplund uppmanade de som menar sig fått för höga taxeringsvärden att 
överklaga. Man har fem år på sig. Hon informerade också om att FSSK, föreningens Stor-
Stockholms koloniträdgårdar uppvaktat finansdepartementet med önskemål om bland annat 
särlagstiftning för kolonister. 
 
Pooler finns hos flera kolonister. Ewa påminde om vikten av att täcka poolen om den är 
djupare än 20 cm för att undvika olyckor. En fråga om att använda klor som vattenrening och 
sedan hälla ut det i marken besvarades med att det är ok. Kloret försvinner i solljus. 
 
Ägandeblanketten – fyll i och lämna på expeditionen så undviks onödiga komplikationer vid 
framtida försäljningar. Blankett följde med årsmöteshandlingarna men finns också att få på 
expeditionen. 
 
Rapport från 7 – klubben. Alla koloniområdena (Dalen, Eken, Listudden, Odlaren, Orhem, 
Skarpnäck, Skrubba) har samma slags problem. Vägar och inbrott. Mellan 1 januari och 30 
juni 2016 har 8 inbrott eller tillslag anmälts från Listuddens sida. 
 
Äppelträdsbeskärningskurs blir det den 20 augusti. Eftersom det är begränsat antal platser 
blir det anmälan mot pant. Se anslagstavlorna och Listuddsnytt. 
 
Föreningshuset behöver målas. Har ni GA-tid kvar att göra, kom i målarkläder till höstens 
GA. 
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Anneli Ohlin, stuga 3, från kulturkommittén meddelade att loppisen inbringade över 11 000 
kr, samt informerade om utflykt till Sparreholm den 10 augusti. Listuddens dag blir den 6 
augusti. Tyvärr har hästarna flyttat från gården så ingen ponnyridning. 
 
Expressenartikeln där Malin Siwe argumenterade för att asfaltera koloniområden till förmån 
för bostadsbebyggelse. Ewa påpekade att hotet mot koloniområden inte är nytt. I takt med 
att städerna växer blir jakten på byggbar mark större. Det bästa vi kan göra för att freda vårt 
område är att följa avtalet med staden, hålla snyggt och värna om miljön. Se till att vi är en 
attraktiv plats att besöka även för de som inte är kolonister.  
 
Sopor. Vi har haft problem med entreprenören men hoppas att det ska fungera bättre nu 
efter att vi påtalat detta för Stockholms Vatten som tagit över ansvaret från trafikkontoret. I 
övrigt Ewa påminde om vikten av att sortera och uppmanade den som upptäcker att 
sopsorteringskärlen är fulla eller att det behövs städas runt dem att ringa det tel.nr som står 
på kärlen omgående. Om sopmolokerna är fulla eller trasiga, kontakta Ewa Asplund, 
kontaktuppgifter på hemsidan. STÄLL INGET UTANFÖR MOLOKERNA. 
 
 
Eklövskomposten. Delar av den har stått i tre år och det är bra jord i det inre hörnet. Bara att hämta. 
 
Varmkomposten behöver påfyllning. Har du matrester du vill kompostera, (ej kaffe, äggskal eller 
ben) kontakta Gunilla Sjöstedt, stuga 195. 
 
Presenter som föreningen fick från andra koloniområden vid förra årets sjuttioårsfirande är på gång 
att omsättas i buskar och blommor. Bland annat ätbara blåbärstry vid gungorna bredvid 
föreningshuset. 
 

Övrigt: farthindrens placering togs upp. Christer Karlsson tar bort respektive lägger dit efter 
behov när han jobbar med vägarna. Att kolonister på egen hand flyttar hinder är svårt för 
styrelsen att förhindra. 
 
Adress till Listudden för taxi eller varutransport: Orhemsvägen 31-33 (vid kiosken) eller 
Flatenvägen 8 (elskåpet vid infarten område 2) 
 
Bullerskydd mot Tyresövägen – Styrelsen har tidigare varit i kontakt med Trafikkontoret men 
fått nej på förfrågan. Ewa Asplund uppmanade varje enskild kolonist som blir störd att höra 
av sig till nämnda trafikkontor och klaga. Styrelsen fick med sig frågan för vidare 
undersökningar, liksom fråga om att sätta upp större skyltar vid infart 1 och 2. 
 
Vid tangentbordet 
Monica Hansson 


