
PROTOKOLL GRÖN KULTUR HÖGSBO MEDLEMSMÖTE 12 JUNI 2011 

Mötet öppnandes. 

1§ Information från styrelsen 
Ordförande Lena informerade om följande punkter: 
 

- Vår position i projekt Kulturodlarparken: alla aktörer är enligt Lotti likvärdiga parter 
och har samma mandat. Ett brukaravtal om aktörernas förpliktelser sinsemellan är på 
gång.  

- Inga lotter kommer att kapas, vilket skulle varit en effekt av ett förslag på ändring av 
formen på lottområde 2 från Helena Kretz, kyrkan. (Leif Haralds efterträdare) 

- Efterlysning av nyckel till kyrkan (för toalett) samt till kyrkans förråd där vi har en 
bensindriven gräsklippare.  

- I stort sett alla arbetsgrupper kan bli studiecirklar, via Studiefrämjandet. Lena 
ombesörjer anmälningslistor mm 
 

2§ Arbetsgrupperna 
Aina informerade om listan på de olika arbetsgrupperna.  

- Hönsgruppen informerade om att höns och hönshus är på gång. 
- Bodgruppen informerade om det pågående bygget av den nya redskapsboden. 
- Kyrkhörnsgruppen informerade om sina odlingar och inbjöd fler medlemmar att 

delta.  
- Beslut togs att odlingen i de åtta utlottade pallkragarna till medlemmar i kö pågår 

endast det här året till att börja med.  
- En förfrågan gjordes om att få kapa några av de nedersta grenarna på asken vid 

kyrkhörnet. Frågan ska tas upp på nästa samrådsmöte. 
- Kompostgruppen informerade. Diskussion om förhållningsätt vid kompostering; alla 

måste ta mer ansvar, fler infolappar ska upprättas om bl.a. rotogräs. 
- Möbelgruppen informerade om att de ska reparera en del av möblerna på området.  
- Samrådsgruppen kommer att delta med två eller fler medlemmar vid 

referensgruppsmöten (Kulturodlarparken) tillsammans med ordförande Lena. 
 

3§ Anslagstavlan 
Anslagstavlan bör ges nytt liv. Nytt informationsblad om föreningen håller på att upprättas. 
Ny skylt med texten Grön Kultur Högsbo plus logotyp ska tillverkas och sättas dit.         
Fredrika utsågs till ansvarig för anslagstavlan. 

 
4§ Seniorfika 

Datum satt till torsdag den 30 juni. De som vill deltar och/eller bakar till fikat. 

5§ Fester 

Beslut taget om egen skördefest lördag 3 september. Lena och Kalle ombesörjer 
annonsering. 

6§ Torgdagen i höst 



Diskussion om vad vi kan bidra med. T ex ”guidade turer” av området samt grönsaker vi 
förädlat, ev i kyrkans kök. Vi vet inte exakt datum, men det är troligtvis för sent för att 
blommor mm ska finnas kvar till försäljning. Lena tar kontakt om ev flyttat datum till tidigare 
på säsongen. 

7§ Bytardag 

Vi bestämde att möjlighet till byte av växter mm kommer att finnas på vår skördefest samt 
genom bytarbordet på området samt vid spontana tillfällen. 

8§ Övriga frågor 

Sarggruppen efterlyste medlemmar för samordning. 

10 § Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

 

 

Vid pennan: Hanna Alexandersson 

Ordförande: Lena Bergström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommer att klistras in direkt i mejlutskicket: 

 

Åtgärdslista, medlemsmötet 12 juni 2011 

- Referensgruppsmöte/möte med samtliga aktörer – Lena tar kontakt om när nästa 
möte blir. 

- Protokoll, styrelsemöten – Hanna A lägger upp. 
- Infolapp om rotogräs – Hanna A utformar och kontaktar Britta för godkännande. 
- Seniorfika 30 juni – Lena, Fredrika, Jonna och Klara anmälde intresse. Även andra än 

dessa som vill kan baka bullar/kakor. Kontaktar Lena för samordning och tider.  
- Torgdag – Lena tar kontakt om tider m.m. 
- Egen skördefest i september – Jonna mejlar ut info till medlemmar. 
- Annonsering inför skördefesten – Lena kontaktar Ellinor på SF, Karl kontaktar 

tidningar. 
- Planering inför skördefesten – styrelsen tar upp frågan på nästa styrelsemöte.  
- Samordning av sarggruppen – Marcus förmedlar kontaktuppgifter till sarggruppens 

samordnare. 
- Lapp om förhållningsregler med flisning av gångar m.m. till anslagstavlan. Styrelsen 

tar upp frågan på nästa styrelsemöte. 
- Lars G, redskapsgruppen, fick i uppdrag att efterforska nyckel till kyrkans förråd eller 

hur vi får tillgång till det. Bl a för att undersöka om vår nya skottkärra är där.  


