Styrelsemöte Grön kultur Högsbo, 131007
Närvarande: Tobias, Annika, Birgitta, Lars, Martin, Elisabet.
§1

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

§2

Till justerare väljs Tobias.

§3

Åtgärdslistan från förra mötet är slutförd.

§4

Ingen rapport från kassören som inte är närvarande vid mötet.
Rapport från gruppsamordnare: Det finns nu e-postadresser till alla
arbetsgrupperna. Möbelgruppen har de senaste veckorna börjat fungera
bättre.

§5

Övriga rapporter
Möte med kyrkan.
Annika har haft möte med Lotti. Lotti framförde hur trevligt Grön kultur
hade arrangerat årets lyckade Skördedag. Man vill tillsammans med
kommunen och GkH försöka utveckla vinterns eldfest.
Föreningen är inbjuden till gudtjänsten på söndag då kyrkan
miljödiplomeras.
Kyrkan planerar att beställa hästgödsel, och då är GkH intresserade att
få del av detta för medlemmarna.
Grisar
Det har framkommit att det kostar ca 40 000: - att hyra grisar om
föreningen vill utöka området. Styrelsen beslutar att inte använda sig av
grisar om vi ska utöka odlingsområdet.

§6

Planering av arbetsdag
Höstens arbetsdag är 131019 kl. 11-14. Arbetsuppgifter: Kratta löv,
Städa boden, rensa sargen och lägga väv och grus (främst runt område
B). Undersöka marken söder om området för ev utökning av odlingarna.

§7

Framtidsfrågor
Nästa styrelsemöte 131125 18.00 hemma hos Elisabet med glögg och
lite mat.
Därefter möte 140113 kl. 18.00.

§8

Råttor
Det finns fortfarande många råttor på området, trots att en ny behållare
med råttgift är utsatt. Styrelsen beslutar att avvakta då det kan ta tid
innan man får effekt av giftet, och vintern kommer att innebära att många
råttor flyttar. Till våren tas frågan upp igen om det åter är ett problem.
Om hönsgruppen upplever stora problem får en ny bedömning göras.

Kastanj
I ett brev till styrelsen beskrivs att kastanjen upp mot Bankogatan kan
vara drabbad av kastanjebladbränna. För att minska risken för

försämring behöver löven räfsas upp och brännas. Beslutar om att
samla in löven under arbetsdagen. Kyrkan skulle anlita en arborist
för bedömning av hur träd ska beskäras. Om möjligt skulle denna
då kunna titta på kastanjen.
Grill
Det har framkommit önskemål om en fast gemensam grill på området.
Styrelsen kontrollerar om Familjebostäder kan bidra med en grill, annars
får kostnaden bedömas och ev. tas upp på årsmötet.
Inbrott
Natten mellan 2-3/9 hade någon brutit sönder låset till redskapsboden.
Det är oklart om något stals. Händelsen är polisanmäld.
Fågelbad
En medlem har framfört att det är problem att det är bin i fågelbadet när
barn leker i närheten. En bikunnig person föreslår att man placerar
vatten närmare bikuporna. Bina dricker ofta i den närmaste
vattensamlingen. Detta ordnas till nästa säsong.
Komposter
Kompostgruppen har framfört förslag om platser för 2 permanenta
komposter på området inför 2014. En placeras i slänten i den nordöstra
delen av område A. Den andra placeras i dungen upp mot Bankogatan i
den sydvästra delen av område B. Styrelsen anser att placeringen är bra
och godkänner denna.
§9

Mötet avslutas.
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