
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	191106	
Närvarande:	Maria Jisfält, Ann Hedbacker, Eva-Britt Törnqvist, Britta Grönkvist, Dan Melander 
(delvis §9), Christina Skoglund (§9), Patrick Hillenius (§9), Elisabet Ohlsson. 
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Ann. 
 
§ 4 Dagordningen godkänns. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll gås igenom utan åtgärd. 
 
§ 6 Kassörens rapport: Kassan, förutom sparkontot, uppgår nu till drygt 3300: -. Det finns 

också obetalda kvitton på ca 1000: -. 
 

§ 7 Medlemsfrågor:  
En sammanställning av lottägares deltagande på arbetsdagar har gjorts. Det har varit en 
god närvaro på arbetsdagarna. 33 lottägare har deltagit på 3 eller fler dagar, och 12 har 
deltagit på 2 dagar.  Det har skickats ut mail, med begäran om bättring, till 5 lottägare 
som haft ingen närvaro eller närvarat vid endast ett tillfälle har skickats ut.  
 
Beslut att återta 3 odlingslotter pga misskötsel under flera år trots information om 
ordningsregler. Dessutom har 2 lottägare utan orsak uteblivit på arbetsdagar under 2 år. 
Mail med information om återtaget kommer att skickas ut, och samtal med 1 person. 
 
Två lottägare har fått godkänt att byta odlingslotter. 
 
En lottägare har framfört önskemål med någon form av buskar, staket eller avskärmning 
från södra delen av område A och Bankogatan. Informerad om att det är välkommet att 
återkomma med förslag till styrelsen hur det kan utformas, slänten behöver ju också 
användas för transporter till området. 
 

§ 8 Kommande aktiviteter: 
Eldfesten blir den 7/12 15.00. Planeras på nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte blir den 2/12 18.00 hemma hos Elisabet med glögg och lite mat. 
 

§ 9 Hönsgruppen: 
Hönsgruppen är inbjuden till mötet. De rapporterar att flera i hönsgruppen har slutat 
under kort tid. Man har fått 1 ny medlem och arbetar vidare för att hitta fler 
intresserade. Det har uppmärksammat och arbetat för att minska råttproblemet, men det 
är fortfarande många råttor runt hönshuset, liksom på delar av området. 
 
Grön kultur Högsbo har haft kontakt med Park och Natur för att få ett 
nyttjanderättsavtal för vårt område. PoN har ställt villkor på att hönsen ska bort innan 
de kan fortsätta sanera mot råttor. När hönsen är borta kan de skriva nyttjanderättsavtal 
med GkH på området.  
 
GkH har kontaktat Anticimex om kostnaden för råttsanering. En första sanering på 3 
månader kostar 10 000: - och sedan följer 20 000: -/år för ett avtal. Detta är en kostnad 
föreningen inte ekonomi för. 
 



Kyrkan har gett signaler om att de har ett intresse för att om möjligt stödja hönsgruppen 
och hönsen i Högsbo. De kommer att utreda möjligheten och konsekvenserna för att 
bygga om fårhuset och hägnet för att flytta hönsen till kyrkans mark. För att genomföra 
detta är det viktigt att det finns en fungerande hönsgrupp som ansvarar för djuren. Det 
behöver också utredas hur detta påverkar PoN inställning till hjälp med råttbekämpning 
om hönsen finns i närområdet. 
 
Sammantaget finns det en stor osäkerhet till framtiden för hönsen. GkH är positiva till 
att ha hönsen kvar i Högsbo då de är till stor glädje för många. Kyrkan är också positiv 
till att stödja hönshållningen. GkH är också helt beroende av att få ett 
nyttjanderättsavtal med PoN till vår mark. Det är också nödvändigt att få en lösning av 
råttproblemet. 
 
Styrelsen tar kontakt med Hönsgruppen efter kontakt med PoN och kyrkan. Christina är 
kontaktperson från Hönsgruppen. 

 
§ 10 Övriga frågor: 

Maskkomposten används av få personer och det är svårt att råttsäkra den. Beslutas att 
stänga komposten och ev. ta bort den senare. 
 
Fastighetskontoret har varit på området för att märka upp och förbereda beskärning av 
träden ovanför område B. Det kommer en firma inom kort för detta arbete. 
 
Styrelsen kan få hjälp av Maria H för att lägga upp protokoll mm på hemsidan. 
 
 
 
 

 
Elisabet Ohlsson  Ann Hedbacker 
Sekreterare   Justerare   
 
  	


