
Minnesanteckningar från Listudden sommarmöte 7 juli 2018 

Ca 80 medlemmar närvarande 

• Översvämningarna – vad är gjort och vad görs  

Ewa redogjorde för historiken kring översvämningarna som följde av höstens myckna 

regnande samt mötena med Stockholm Vatten och parkingenjören Peter Mellin. 

Dräneringarna har undersökts, spolats och filmats och konstaterats att det inte är dräneringen 

det är fel på i stadens område det är fel på. Kontentan är att de som har problem med vatten i 

källarna får ta hand om det själva, eftersom vi enligt avtal inte får ha källare. Medlemmar med 

speciella problem uppmanas att själva kontakta Stockholm Vatten. 

Inom snar tid kommer Fritte ha koll på om det är en läcka i brunnen vid stuga 176, men även 

om det är så, är det inte orsaken till de stora problemen. 

 

• Varning 

’Hantverkare’ har erbjudit jobb i området. Ewa klargör att den reklam som sitter på 

anslagstavlorna inte på något sätt innebär att styrelsen kontrollerat eller godkänt företagen 

utan var och en som behöver hantverkarhjälp uppmanas att själva kontrollera att företaget har 

F-skattsedel etc. 

 

• Cykelbanan   

Anläggningen av cykelbanan (som kommer påverka infart 1 och 2) har försenats och kommer 

att påbörjas tidigast i höst. 

 

• Dans och Rörelseveckan vecka 30 

Arrangörerna informerade om dans- och rörelseveckan 

 

• Skördefesten 15 september 

Roligast grönsak, största pumpa, snyggast rör, högsta solros, tyngsta squash 

 

• Sophämtningen verkar fungera i år. Förutom att någon brutit upp luckan och förstört. 

Det är ny sopentreprenör, och nu verkar det funka. Om det trots allt fallerar, mejla ordförande 

Ewa.  

 

• Om toaletter läcker: 

Stäng av vattnet lås sätt upp lapp och ring ordförande Ewa.  

 



• GDPR 

Påminnelse och information om att medlemmarna ska fylla i samtycke om man vill ha sitt 

namn i årsmöteshandlingarna. 

 

• Taxeringarna 

De flesta har fått höjt taxeringsvärde. En medlem hade fått uppfattningen att Listudden är 

enda koloniförening som betalar skatt. Ordförande Ewa vederlägger det påståendet, samt 

redogör för hur Listudden drev ärendet via FSSK samt protesterade så långt det var möjligt. 

Även hur Listudden gjort en skrivelse till FSSK och koloniträdgårdsförbundet om förändring 

av taxeringsbasen och hur hon även kontaktat bostads- och finansdepartementet. Cathis, stuga 

139 berättade om sitt eget överklagandeärende. Hon uppmanade mötesdeltagarna att ta med 

frågan till höstens valstugor. 

 

• Historisk vandring 

29 juli anordnar Skarpnäcks Hembygdsförening en historisk vandring genom området. Håll 

utkik på anslagstavlorna. 

 

• Kulturkommittén 

Informerade från loppmarknaden och bad om återkoppling till kulturkommittén, inför 

kommande år. 

Det påmindes också om att Listuddens dag infaller andra lördagen i augusti. 

 

• Väghindersrören 

Ordförande Ewa påpekade att man inte får göra något med rörens utsida. Det vill säga inte 

måla. Reflexer ska sitta kvar. 

 

• Häckbredd 

En åhörare irriterade sig på att man fått anmärkning på den breda häcken runt tomten. 

Ordförande Ewa redogjorde för beslutsgången i föreningen, och att regeln är tagen på 

årsmötet 2016. 

 

• Tack: Ordförande Ewa riktade ett särskilt tack till de medlemmar som lägger ned tid 

på att hålla föreningens uthus i gott skicka och att göra det trevligt i föreningen, som 

exempelvis midsommar, bakning, reparation av toahus och urinoarer etc. 

 

 

Nedtecknat av Monica Hansson 


