Anteckningar från medlemsmötet 22/8 i Högsbo församlings lokaler
kl 18:30-ca 20.
Närvarande: Omkring 15 medlemmar.
1) Information och samtal om stölder från våra lotter, som många drabbats av.
2) Information om Ställ Om Natta 12 Okt och föreningens medverkan där:
Hönsgruppen, jordtillverkning, bildspel, panelsamtal om stadsodling.
3) Information om vår skördedag 8 sept på området och om festen på kvällen.
Vi behöver frivilliga för saker som att bära bord och koka kaffe. Styrelsen tog på sig att göra utskick om detta.
4) Information om torgdagen 29 sept.
Några medlemmar var intresserade av möjligheten att sätta upp egna bord.
Men ingen förfrågan gjordes om intresset att stå vid de bord som föreningen bokat...
5) Kurs i vinter
Några förslag som kom upp på ämnen och/eller anordnare:
-Kurs i permakultur med Gemeko
-Runåbergs fröer
-Kurs i vegetarisk matlagning, mjölksyrning, inläggning - förslag på anordnare: Undermat i Frölunda
Många på mötet ville att kursen skulle anordnas någonstans i Högsbo.
Mötet beslutade inte vilken kurs som ska hållas så det är fortfarande en öppen fråga.
6) Ohyragruppen informerade om vad man kan göra och vad de gör mot mördarsniglar och andra
skadedjur
Vad man kan göra mot sniglarna:
-Ohyragruppen sammanställer en pärm som ska ställas i boden
-Workshop nästa år där vi bygger predator-bon
-Matlagningspincetter att plocka sniglar med ska köpas in
-Snigelelstängsel (som på Gunnebo) att sättas på sargen - då kommer inte sniglarna utifrån in. Vill för detta
koppla in elstängslet på kyrkans el.
-Biologiskt bekämpningsmedel järn(III)fosfat ska köpas in (info om det finns på KRAVs hemsida).
Det man från ohyragruppens sida menar funkar är: el, plock, barriärer och järnfosfat. Man har också testat
fällor som man byggt, men fått rätt dåligt resultat.
Hararna:
Vi kan inte döda hararna - det är jaktbrott
Förslaget kom upp om skyddsjakt. I så fall behöver fastighetsägaren göra en beställning.
När Lena och Eva-Britt från styrelsen träffar Tomas på familjebostäder ska de prata med honom om vad man
kan göra mot hararna.
Råttor:
Det har varit få i år. Men farhågan kom upp att det är på hösten råttorna brukar komma.
7) Övriga frågor
Frågan om en maillista där medlemmarna kunde meddela sig med varandra, skicka idéer, tips osv, kom upp.
Styrelsen meddelade dock att den inte kunde ta på sig att ordna en sådan på grund av svårigheten med att
ordna e-postgrupper överhuvudtaget.
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