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18 medlemmar är närvarande
Ordförande Randine Pettersson hälsar alla välkomna. Mötet är tänkt att innehålla
information från styrelsen och möjlighet att diskutera frågor.
Flis och gångar
Föreningen har även i år haft problem att få tag på flis. Vi har, via en medlem, kontakt
med en arborist som har möjlighet att leverera flis. En period var deras flismaskin
sönder vilket försenat leverans, men nu ska den fungera igen. Tyvärr har vi ingen
information om när vi får leverans.
För lottägare och pallkrageodlare ingår det i skötselreglerna att hålla området runt
pallkragar och gångar runt lotter fria från ogräs, och att fylla på med flis. Även om vi just
nu inte har flis ska ogräs rensas bort. Det finns fortfarande gammal flis att hämta, i
slänten ner mot Kapplandsgatan mellan hönsgård och kompost, för den som önskar.
Vattning
Det är kyrkan som ger oss vatten, och som hjälper oss med vattenposterna. De är
miljödiplomerade, och följer också kommunens vattningsregler. Det innebär att vi inte
får vattna med spridare på vårt område, bara med handhållen slang. Vi har därför tagit
bort vår spridare. Detta för att inte i onödan slösa på vatten.
Stölder
Vi hade förra året, och också i år, många stölder av grönsaker och blommor på området.
Vi har i ett par fall identifierat de som stulit. Vi har gjort en allmän polisanmälan om
detta och polisen har kontaktat oss för att få mer information.
Förra året stals våra batterier till gräsklipparen och trimmer med batteri från kyrkans
förråd. Vi har köpt ny trimmer och nya batterier. Det nya batteriet och laddaren till
trimmern stals nyligen igen från förrådet.
Det är svårt att förhindra stölder, men vi tror att det är bra om vi håller ögonen öppna
när det går personer runt på området. Vi känner inte alla i föreningen, därför vore det
bra om vi ibland pratar med de som vi ser plockar växter, bär eller blommor om vi inte
känner igen personen, eller om den beter sig lite underligt. Det kanske gör det lite
svårare för vissa att stjäla. Det går inte att se på utseendet om någon vill stjäla.
Hönsgruppen
Hönsgruppen har tidigare varit en del av GkH, och alla i hönsgruppen har varit
medlemmar i GkH, även om de inte har odlat. Park- och Natur äger en del av vår mark,
och de har haft som krav att hönsen ska bort från området, för att vi ska få ett
nyttjanderättsavtal för vårt odlingsområde. Därför var en flytt av hönsen nödvändig.
Från nu har Hönsgruppen organisatoriskt lämnat GkH och ligger under kyrkan, som
ekonomiskt ansvarar för verksamheten. Det innebär också att förutom hönsen, ansvarar
kyrkan också för råttbekämpning på hela området. Det gamla fårhuset som ligger på
kyrkans mark, håller på att byggas om till nytt hönshus, och det kommer
förhoppningsvis att bli klart inom kort. Det gamla hönshuset kommer att användas som
förråd för hönsgruppen. Det innebär att det som nu finns i vår redskapsbod kommer att
försvinna, och där blir mer plats för odlingsutrustning. Medlemmarna i Hönsgruppen

kommer fortsättningsvis inte att behöva vara medlemmar i GkH. Många är också odlare
och kommer att vara medlemmar, för övriga är det frivilligt.
Snigellist
En medlem har lyft frågan om snigellister på pallkragar eller odlingslådor, då hon
upplever att det finns risk för barn att skada sig på listerna. Frågan diskuteras, men
mötet menar att det fortsatt ska vara tillåtet att använda snigellist då det kan vara bra
för att minska snigelangrepp på det odlade. Mötet menar också att det finns mycket på
området som barn kan skada sig på, men att det är svårt att ta bort allt. Det är då viktigt
att fortsätta göra delar av området, som sandlådan, attraktiv för barn.
Pallkrageväxthus
Det har varit en diskussion i Facebookgruppen om de pallkrageväxthus som finns att
köpa. Någon medlem har varit med om att de används på ett annat odlingsområde, och
att de kan flyga runt om de inte förankras ordentligt. Flera tycker att det är estetiskt
vackrare utan plasttälten. Efter diskussion på mötet blir det omröstning och 15 av de
närvarande anser att föreningen fortsätter använda de regler som finns sedan tidigare.
Det innebär att det är tillåtet att ha tillfälliga växthus upp till 1 meters höjd. Det är
däremot inte tillåtet med växthus i glas. De pallkrageväxthus som kommer upp högre än
1 meter är därmed inte tillåtna.
När det gäller höga växter tycker mötet att det får bedömas annorlunda. Om det blir ett
problem får det tas upp senare.
Skötsel allmänna områden
Föreningen har ett flertal gemensamma planteringar runt området. Det är blomrabatter,
blomlådor, barnodling, buskar mm. Ibland räcker inte arbetsdagarna till för att vattna
och sköta detta. Diskussion om hur man kan organisera arbetet, så att det fördelas på
fler personer. De flesta menar att vi börjar med en allmän uppmaning till alla att ibland
titta till odlingar, kanske främst nära den egna odlingen, och vattna lite om det behövs
när man ändå har slangen framme. Det kan vara svårt att veta vilka odlingar som är
gemensamma och vilka som är privata, därför kommer det att göras en mer detaljerad
karta över området där allmänna området är bättre utmärkta.
En allmän uppmaning också att fylla på vatten i fågelbaden. De gör stor nytta både för
fåglar och bin.
Gräsklippning
Föreningen har också gräsmattor som behöver klippas, och det arbetet kan inte heller
göras bara på arbetsdagar. Ett problem är att klipparen är inlåst i kyrkans förråd, och
pga stölder vill inte kyrkan att koden ska spridas till alltför många personer. Ett annat
problem är att batterierna inte förvaras där nu pga alla stölder tidigare. Diskussion om
det finns någon lösning på detta. Kan man kanske ha ett låsbart skåp i förrådet? Mötet
har ingen lösning på frågan just nu.
Material/ Förråd
Medlem framför en maning till alla att hålla reda på vattennycklarna och hänga tillbaka
dem efter användning, det har redan försvunnit flera i år. Dessutom ska vi alla försöka
hålla ordning i redskapsboden, så det är lättare för grannen som kommer efter.
De flesta tycker att föreningens vattenslangar just nu fungerar tillfredställande och att
det just nu inte behövs fler. Om det finns behov av någon utrustning, och man hittar

något bra alternativ, är det öppet att kontakta styrelsen för klartecken, och sedan köpa
in det.
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