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Vatten
Vattenslangen till vattenposten vid område C har frusit sönder i vinter, liksom förra året,
och den är nu plomberad och avstängd. Den har legat för grunt nedgrävd. Det krävs att
en vattenslang ligger minst 50-60cm djupt för att minska risken för frostskador. Det är
ett stort arbete att just nu gräva ner den så en ny vattenslang på 50m är inköpt för att de
som har långt till närmaste vattenpost ska nå. Den kommer troligen att klippas av så att
den blir mer lätthanterlig, men så att det går att sätta ihop vid behov. All
vattenutrustning kommer också att få service av en medlem inom kort.
Arbete med maskiner
Vid arbete med gräsklippare och trimmer är det viktigt att vi försöker ha ett
säkerhetstänk så att ingen skadas. Speciellt vid arbete med trimmer finns risk för att
stenar och pinnar flyger iväg. Det krävs ett säkerhetsavstånd till framförallt barn, och att
den som arbetar har visir. Föräldrar ansvarar för att informera barn som närvarar vid
arbetsdagar.
Gräsklippning
Beroende på väder och regn kommer gräset att behöva klippas några gånger mellan
arbetsdagarna. Om någon är intresserad av att klippa någon gång går det bra att
kontakta styrelsen. Pga. stöldrisk så behöver vi hjälpa till att ta fram klippare ur förrådet
och ta dit batterier som förvaras hemma.
Flis
Vi har förhoppning om att vi även i år ska få flis till föreningen via en medlem som har
kontakt med arborist. Vi vet tyvärr inte när leverans kan komma, då det är beroende på
var deras arbete utförs för tillfället.
Gemensamhetsodlingar
Vi har på området flera delar med gemensamhetsodling med bl.a. bär och rabarber. Det
finns en karta i boden där de gemensamma odlingarna är utmärkta. Är det svårt att
hitta, vilket det kan vara, så fråga någon som vet. Just nu finns det mycket rabarber att
plocka. På de gemensamma odlingarna är tanken att vi inte plockar av allt utan tar en
mindre del, så att det räcker till flera.
Nyttjanderättsavtal/ redskapsbod
Marken som Grön kultur Högsbo använder ägs/förvaltas av kyrkan respektive
Fastighetskontoret och Park- och Natur. Vi har arrendeavtal med Fastighetskontoret
som äger mark ovanför grusgången (område A, C och halva B). Vi har under en tid
diskuterat s.k. nyttjanderättsavtal med PoN, vilket under sista året inneburit att de
framfört olika krav. Hönsen skulle flyttas, och sedan var det plötsligt så att även hönshus
och redskapsbod måste bort. Marken som PoN förvaltar är allmän platsmark och där får
man enligt dem inte ha byggnader. Styrelsen har skickat in skrivelser till PoN och även
till Fastighetskontoret som ansvarar för stadsodling inom Göteborgs stad med frågor om
varför detta kommer upp först nu, mer än 10 år efter att föreningen bildades och
redskapsboden kom på plats. De föreslog att vi kunde söka bygglov och flytta boden till
Fastighetskontorets mark. Stadsbyggnadskontoret meddelade dock att det inte var
möjligt att få bygglov på den marken. Den är enligt en gammal detaljplan avsedd för

parkering. Fastighetskontoret och PoN föreslår att föreningen ska ha sin utrustning i
gemensamma lådor på området. Styrelsen har just nu ingen lösning på hur vi ska gå
vidare. Om någon medlem har kunskaper på området, eller andra tips är det välkommet.
Diskussion fördes på medlemsmötet om hur man kan gå vidare. Hur kan kommunen
framföra dessa krav nu? Kan man ha boden på hjul? Kan den stå på kyrkans mark?
Skulle vi kunna vinna något på att gå till massmedia? Hur gör andra föreningar? Vilken
proportionalitet finns det kommunens krav med tanke på konsekvenserna det får för
föreningen? Kan vi låta tiden gå, och se vad som händer.
Kyrkan
Föreningen har haft möte med representanter från kyrkan bl.a. den nya
församlingsherden Susanne Andersson. Hon valdes vid årsmötet in i styrelsen 2021.
Barnhörnan
Odling i barnhörnan fortsätter och det finns för närvarande plats för mer odling.
Information
Önskemål framkom att få månadsbrev med information om vad som händer i
föreningen. Alla protokoll från styrelsemöten läggs upp på hemsidan, för de som är
intresserade. Det kan finnas behov av att göra den informationen tydligare i de
välkomstmail som nya odlare och nya medlemmar får.
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