
Minnesanteckningar från Listuddens sommarmöte 1 juli 2017 

Ca  90 personer närvarande 

Dna-märkning: Mia, stuga 175 informerade om tekniken att märka sina värdesaker med dna, 

vilket innebär att ägaren till stulet gods som återfinns kan identifieras, liksom att den som 

ertappas med dna-märkt gods kan bindas till ett stöldutsatt område. Dna köps som vätska, 

bland annat genom försäkringsbolag, Clas Ohlsson och Kjell & Company 

Sopor: Ewa informerade om mankemanget med sophanteringen, det är entreprenören, 

Stockholm Vatten som krånglat. Hon uppmanade samtidigt till att INTE lämna sopor utanför 

molokerna. Alla förpackningar ska sorteras i miljöstationen vid kiosken. 

Inbrott: Under vinter och höst har 35 inbrott, därav 2 övernattningar, rapporterats till 

styrelsen. 

Vattnet: Fritte, ansvarig för sommarvattnet,  informerade om den vattenläcka som vi vet 

finns, men inte kan lokalisera. Om någon ser omotiverad blöta i gatan, hör av er till Fritte. 

 

Obs: När man stänger för vintern, ta bort slangen från stolpen. På så vis är det säkert att man 

slipper våta överraskningar när man kommer ut till sin stuga för våren. 

 

Datum för vattnets påsättning eller avstängning meddelas inte av Stockholm Vattten. 

Stockholm Vatten sätter dit respektive tar bort mätarna för året. Först därefter kan Fritte sätta 

på vattnet. Datum för det är alltså inte något föreningen kan styra. Därefter bestämmer kylan 

när vattnet sätts på respektive stängs av. 

Vägar: Vägarna blir allt bättre, vilket leder till att hastigheterna ökat. Därför har föreningen 

satt upp betongrör med blommor, vilket åtminstone delvis haft effekt redan. 

Bommarna: 2 stycken ska bytas. På område 2 och kioskvägen. Planen är att det ska vara klart 

till hösten.  

Byggnation: Ewa informerade om vilka villkor som gäller för kolonistuga och kringutrymme, 

oavsett vad grannarna har. Information finns på hemsidan. 

Ny parkintendent/kontakt efter Mats Berglund är Peter Melin. 

Stadsbyggnadskontoret: Lilian Lundin har slutat. För närvarande finns ingen speciell 

handläggare för koloniärenden. 

Trädbarkning. Någon eller några har barkat träd nere på naturskyddsområdet. Det är inte 

tillåtet att barka och barkningen har anmälts. 

Gökotta: Årets gökotta lockade 27 personer. Om man är intresserad av att organisera gökotta 

2018, hör av er till styrelsen. 

Motioner: Obs, nytt för i år, Obs; inlämning av motioner senast 30 september 

Skördefest: 2 september. Har man något man vill sälja (som man skördat) boka bord hos 

styrelsen. 

P-platserna: är lika många som förr, men har flyttats om något mellan gäst- och 

ordinarieparkering. Ett förslag uppkom om att parkeringsutrymme på Selins väg. 

Port-a-potti och liknande: det finns ett särskilt tömningsställe vid föreningshuset. Töm där. 

Det är INTE tillåtet att tömma i de vanliga toaletterna. 

GA 9 september: flera säsongsarbeten saknar ansvarig. 

 


