
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	201026	
Närvarande:	Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Eva-Britt Törnqvist, Britta Grönqvist, 
Elisabet Ohlsson.  
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Britta. 
  
§ 4 Dagordningen godkänns med tillägg om punkt Nyttjanderättsavtal. 
 
§ 5 Föregående protokoll gås igenom. 
 
§ 6 Kassörens rapport 
 Det finns ca 8200: - på kontot efter de senaste transaktionerna. Hönsgruppen har 

fått en sista utbetalning för sina utgifter under 2020. 
 
§ 7 Medlemsfrågor 

Eva-Britt och Elisabet har sammanställt närvaron på arbetsdagarna. Till största 
del har det fungerat bra. På de 15 arbetsdagarna har vi haft totalt 211 deltagare. 
Några köande medlemmar har deltagit, men till största del är det lottägare som 
deltagit. Enligt föreningens regler ska lottägare delta på arbetsdagar vid minst 3 
tillfällen under året, förutom de som t.ex. pga. sjukdom anmält förhinder. Under 
året har 35 lottägare deltagit vid 3 eller fler tillfällen, och 15 st har deltagit 2 ggr. 
Nio lottägare har närvarat vid 1 eller 0 tillfällen och dessa medlemmar kommer 
att kontaktas av styrelsen då frånvaron kan leda till uppsägning av arrendet. 
Några av dessa har även tidigare år varit frånvarande på arbetsdagarna.  
 

§ 8 Kommande aktiviteter  
Eldfesten blir lördagen den 5/12 och kyrkan har anmält intresse av ett 
gemensamt arrangemang. GkH saknar just nu grill, men kyrkan har en gasolgrill 
som vi kan använda. Kyrkan har en eldkorg som brukar lånas och Britta köper in 
ytterligare en till föreningen. På eldfesten planeras korvgrillning, glögg, kaffe 
och pepparkakor. Eva-Britt inventerar vad som saknas av marschaller, lyktor 
och ved. Kyrkans stora kök behöver bokas. Fortsatt kontakt med kyrkan om på 
vilket sätt de önskar bidra och delta. 
 
Nästa styrelsemöte är onsdag 25/11 18.00. 
 

 
§ 9 Nyttjanderättsavtal med Park- och Natur 

Randine har haft mailkontakt med Evelyn på PoN med diskussion om ett 
framtida avtal för föreningen, och om vilket område som ska ingå. Evelyn har 
återigen varit på området, och har efter det framfört åsikter framförallt om 
placeringen av det gamla hönshuset och redskapsboden. Hon menar att 
byggnaderna kan behöva flyttas till Fastighetskontorets mark, vilket styrelsen 
menar inte är möjligt. Diskussion om hur styrelsen ska gå vidare med frågan. 
Vad innebär det om vi inte har något avtal. Är det möjligt att ansöka om tillstånd 



för bodarna hos polisen? Styrelsen beslutar att avvakta förnyad kontakt från 
PoN. 

 
 
§ 10 Övriga frågor 

Vattenposter: Två vattenposter är sönderklippta i nyckelfästet. Dessutom är det 
ena nyckelfästet ur funktion vid vattenposten närmast boden. Vattnet är nu 
avstängt och föreningen kontaktar kyrkan till våren med önskan att kyrkan 
hjälper till med reparationer. 
 
Råttor 
Det finns fortfarande mycket råttor på området. Ett förslag är att sätta upp 
uggleholkar, om det är möjligt utan att riskera skador på hönsen. Britta 
kontaktar en ornitolog. 

 
Pallkragar 
Det behöver köpas in nya pallkragar till pallkrageodlarna. Vi avvaktar till våren 
med detta. 
 
 

§ 11 Mötet avslutas. 
 

Elisabet Ohlsson  Britta Grönqvist 
Sekreterare   Justerare 


