
Minnesanteckningar från Listuddens sommarmöte 6 juli 2019 

Ca 100 medlemmar närvarade 

 

Byggnation: ordförande Ewa informerade om vilka regler som gäller. 26 kvadratmeter boyta, 

8 kvadratmeter öppen veranda, 5 kvadratmeter förråd. De reglerna fastställdes i arrendeavtalet 

2010. Om man har en större boyta byggt före 2010 behöver man inte riva, men behöver man 

renovera gäller 2010: års regler. OBS! På stadsbyggnadskontoret har man inte längre någon 

särskilt ansvarig för de regler som gäller för kolonister och därför ger man ibland felaktiga 

tillstånd. Reglerna gäller oavsett givna tillstånd och det är kolonistens ansvar att följa dem. I 

annat fall riskerar man sitt medlemskap. 

 

Dans- och rörelseveckan: Ewa informerade om dans- och rörelseveckan som startar 22 juli. 

Information finns på anslagstavlorna. 

 

Eldningsförbud: Inte aktuellt för närvarande, men Ewa uppmanade kolonisterna att vara 

uppmärksamma på information.  

 

GA-uppgifter som kvarstår: vice ordförande Månika Priede gav medlemmarna en eloge för 

väl utfört arbete under vårens GA-dag, informerade om kvarvarande GA-arbete samt 

kommande förändringar i GA-organisationen. 

 

Info från kulturkommittén: Jeanette, stuga 5, informerade. 10 augusti är det Listuddens dag. 

Utflykt 1 augusti till Mariefred med båt. Intresserade medlemmar uppmanades hålla utkik 

efter info på anslagstavlorna. Vidare har kulturkommittén har skänkt 20 000 till föreningens 

vårföreläsningar.  

 

Info från valberedningen: Maria, stuga 10, rapporterade och uppmanade kolonister hugade 

att ta på sig ansvar i styrelse, valberedning, revision eller liknande att höra av sig till 

valberedningen@listudden.com. 

 

Info från äppelgruppen: Cattis, stuga 139, rapporterade att äppelgruppen (se 

årsmötesprotokollet) nu är i gång. Information finns också på hemsidan. Syftet är att 

katalogisera och artbestämma de äppelträd som finns i föreningen. Gruppen börjar denna 

säsong med område 1. Epost: appelgruppen@listudden.com 

 

Miljödiplomering: Föreningen har nått bronsnivå! En kolonist framförde önskemål om att få 

de saker vi fått poäng för publicerat på hemsidan. 

 

Parkslide: På hemsidan finns information om invasiva arter. Månika lyfte speciellt parkslide, 

som är vacker men giftig för både djur, människor och växter. Parkslide har rötter som kan ta 

sig in överallt. Den är svår att bli av med, för minsta bit ger upphov till en ny växt oavsett hur 



man behandlar den. Den går inte att kompostera. Om man bränner den kan man inte gräva ned 

askan i trädgården. Alla delar måste behandlas som farligt avfall. 

 

PH-mätning: Alla kolonister erbjuds att få hjälp med att göra en PH-mätning av sin 

kolonijord. Den som är intresserade kontaktar är Siw Wåle, stuga 145. 

 

Råttproblemet: Vi har råttproblem på området. Kolonisterna uppmanades att vara noga med 

att inte lägga något annat än växtavfall i kallkomposten. Har man varmkompost, se till att den 

är djurskyddad.  

 

Skördefest: 14 september. Vill man sälja anmäls det på expeditionen under vanliga 

öppettider. Det man säljer ska ha anknytning till trädgårdarna. Prisutdelning för Största 

squash, pumpa, högsta solros, konstigaste grönska, tjusigaste adopterade vägröret, workshop 

med äppelgruppen.  

 

Soporna: Sopmoloken vid kiosken är trasig, reservdelar är beställda. För närvarande får man 

använda moloken vid infart 2. Ewa uppmanade alla att vara noggranna med sopsortering för 

att hålla föreningens kostnader nere eftersom tömningen betalas per vikt. 

 

Synen: Syn 1 har skett, och de allra flesta kolonisterna sköter sina lotter och hus med den 

äran. 

 

Vattningstips/råd: Ewa påminde om de beslut föreningen tagit på årsmöte och som finns att 

läsa i årsmatrikeln. Exempelvis är inte bevattning av gräsmattorna tillåten.  

 

Vägarna: Alla ombeds visa hänsyn till dem som arbetar med vägarna. 

 

Övrigt:  

• Troligen blir det kabarékväll i föreningshuset den 28 augusti.  

• Ewa informerade om att hon är inbjuden att tala för stadsdelspolitikerna i augusti. Hon 

kommer främst att prata om hur Listudden jobbar med miljö, hållbar utveckling och 

biologisk mångfald  

 

 

 

Vid tangenterna, Monica Hansson 

 


