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Rapporter från arbetsgrupper
Hönsgruppen
Hönsen har varit lite sjuka, vilket höns lätt blir, men det fungerar i stort sett bra med
dem. De värper kontinuerligt och är sams med varandra.
Skadedjursgruppen
Rapport från gruppen kommer vid ett senare tillfälle.
Redskapsbodsgruppen
Det saknas några reglar innan boden är klar, och den ska också målas. Dörren har
slagit sig i vinter och kan behöva justeras. Låset har krånglat ibland. Gruppen följer
upp detta. Det är också gruppen som bestämmer om färg mm.
Gång-flisgruppen
Det är lite oklart vilka som är med i gruppen. Marcus Svensson i styrelsen är
samordnare för grupperna och kan ge besked.
Kyrkhörnsgruppen
Diskussion om hur pallkragarna ska användas. Det beslutas att de även i år ska
lottas ut till medlemmar som inte har någon odlingslott. Om föreningen behöver plats
för att odla för försäljning eller annat så finns det plats även för det.

Grillplats
Det har framkommit önskemål om en gemensam grillplats på området.
Familjebostäder kan hjälpa till att ordna det för oss. Diskussioner förs om det är
bättre med en stationär eller en portabel grill. Med en stationär stor grill kan vi riskera
att det blir nedskräpning på området om det kommer mycket folk dit. Ett alternativ är
en gemensam portabel grill att förvara i boden. Viktigt att undvika engångsgrillar av
miljöhänsyn och att det blir brandsäkert. Olika åsikter i gruppen och frågan bordläggs
tills vidare.

Gräsklippning
Vid ett möte med Familjebostäder har det framkommit ett önskemål om att vi tar
ansvar för att klippa gräset på ett större område än tidigare. Det är ett område
nedanför område B mot Kapplandsgatan och hela slänten upp mot Bankogatan,
även mot kyrkan. Gräsklippningsgruppen har redan med det område man nu haft
ansvar för, haft svårt att fullgöra sitt uppdrag. Det finns en motorgräsklippare som vi
nu har tillgång till, men även om vi nu kommer åt klipparen så är den svår att sköta.
Det är tungt att köra i slänten och man riskerar att den välter där det är brant. Flera i
gräsklippningsgruppen har också haft svårt att starta klipparen utan har använt
handgräsklipparen. Den upplevs som omöjlig att använda i dessa nya områden. Vi
har nu också ett stort antal tunga soffor som måste flyttas varje gång man klipper,
vilket också försvårar arbetet.

Ett förslag är att göra slänten upp mot Bankogatan till en blomsteräng och slå den
med lie ett par gånger på sommaren. Vilket kräver att vi lär oss slå gräs, och att vi
har en vass lie. Ett annat alternativ är att få tillgång till en mer lättarbetad klippare.
Styrelsen kommer att ha ett nytt möte med Familjebostäder och det beslutas att man
önskar/äskar att man får en ny klippare. Det är också lämpligt att man utökar
gräsklippningsgruppen till fler personer, och kanske några starka personer.

Årsmöte
Årsmötet är den 11 mars kl.13.00.
Den som har förslag på nya ledamöter till styrelsen eller själv vill sitta i styrelsen är
välkomna att ta kontakt med valberedningen, Elisabet Ohlsson och Lena Jansson.
Styrelsen önskar förslag på föreläsare till årsmötet. Det framkommer önskemål om
att någon från Runebergs fröer kan bjudas in. Om det finns fler förslag, meddela
gärna styrelsen.

Potatisbladmögel
Det finns potatisbladmögel inom området och frågan är hur vi ska hantera det. Ett
sätt är att man undviker att odla potatis under ett antal år för att på det sättet försöka
bli av det. Åke Wikström, Hållbar hälsa, som föreläste på kursen om ekologisk odling
i början av december, menade att man inte kan undvika problemet, utan att det är
något man får leva med. Enligt honom kan man kompostera angripna växtrester
tillsammans med allting annat i komposten. Något vår kompostgrupp är tveksam till.
Ett annat alternativ hade varit att elda upp växtresterna. Det kan vara problem att
elda i ett bostadsområde och det är också svårt att få ut information till alla
medlemmar, och att följa regler om de blir för krångliga.
Det beslutas att vi inte ska ha något odlingsförbud. I stället försöker vi att med
gemensamma regler stävja problemet. Påbjudet är:





Använd endast certifierad sättpotatis som är resistenta.
Klipp av blasten efter blomningen
Håll jorden torr
Skörda tidigt, dvs tidig potatis.

Kompostgruppen
Vi har två sorters kompost på området: hushållskomposten (maskkomposten) och
trädgårdskomposten (kompostlimpan).
I hushållskomposten ska endast hushållsavfall läggas. Diskussioner om hur
materialet ska vara när det läggs i komposten, t ex hur finfördelat det måste vara.
Om det som läggs i komposten är riktigt finfördelat så sker komposteringen
snabbare, men det är ingen katastrof om det kommer lite större bitar ibland. Däremot
är det viktigt att man inte lägger i stora brödbitar då detta skapar förruttnelse.
Trädgårdsavfall kan läggas på kompostlimpan. Hönsgruppen lägger kutterspån från
hönshuset där. Grillkol ska inte läggas på komposten. Träkolsaska kan läggas under
bärbuskar (om man har några). Grillbriketter ska inte läggas i trädgården.

Diskussioner hur vi ska göra med kirskål och kvickrot. Kanske behöver vi sprida
information om hur de ser ut och hur man ska bekämpa dem. Kompostgruppen
lägger fram ett förslag. Gruppen uppdaterar också informationen vid komposterna.

Kurs i Ekologisk odling
Odlingskursen som startade i december fortsätter med en heldag med Karin
Jansson, den 3 mars i Studiefrämjandets regi. Deltagare är också
Tillsammansodlingen i Mölndal. Kursen kostar 100 kr och det finns fyra lediga platser
för nya deltagare från Grön Kultur.

Aktivitets- och städdag
Det beslutas att vi har en gemensam arbetsdag någon gång längre fram i vår. Det
finns då möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom det gemensamma området. Förslag
att göra färdigt och måla boden, städa området, arbeta med komposterna och annat
som vi har gemensamt ansvar för.

Torgdag
Vi har möjlighet att medverka i en torgdag i maj. Vi har ju ingenting att skörda så
tidigt, men om någon har något att bidra med eller sälja kan man ta kontakt med
styrelsen för mer information.

Grensågning
Det är vissa odlingslotter som ligger i mycket skugga. Familjebostäder har inget emot
att vissa grenar tas ner men det måste göras av dem. Christina Månsson samordnar
detta och tar kontakt med Familjebostäder. De som har önskemål att bli av med
grenar kan ta kontakt med Christina.

Elisabet Ohlsson

