
Medlemsmöte	  Grön	  kultur	  Högsbo	  130820	  
Minnesanteckningar	  	  
	  
Ordföranden	  Annika	  S-‐Ö	  hälsar	  alla	  välkomna	  
	  
Presentation	  av	  de	  närvarande	  medlemmarna	  (13	  vuxna	  och	  2	  barn).	  
	  
Råttor	  
Det	  finns	  många	  råttor	  på	  området	  och	  de	  ställer	  till	  mer	  och	  mer	  problem.	  De	  äter	  upp	  
mycket	  grönsaker	  och	  har	  också	  gått	  in	  till	  hönsen.	  Grön	  kultur	  kontaktade	  Park	  och	  
Natur	  redan	  före	  midsommar,	  men	  åtgärderna	  har	  dröjt.	  Denna	  veckan	  har	  de	  lagt	  ut	  
råttgift	  i	  anslutning	  till	  vårt	  odlingsområde.	  Högsbo	  kyrka	  har	  tidigare	  lagt	  ut	  gift	  på	  sitt	  
område.	  Giftet	  ligger	  i	  lådor	  som	  råttorna	  kan	  gå	  in	  i.	  Giftet	  ger	  inre	  blödningar	  som	  gör	  
att	  råttan	  dör.	  Man	  ska	  hålla	  barn	  och	  hundar	  borta	  från	  gift	  och	  döda	  råttor.	  	  
Diskussioner	  om	  att	  det	  krävs	  en	  omfattande	  bekämpning	  för	  att	  komma	  till	  rätta	  med	  
problemet.	  Eftersom	  bekämpningen	  precis	  har	  startat	  får	  vi	  avvakta	  och	  se	  om	  det	  blir	  
något	  resultat.	  
	  
Arbetsgrupper	  
De	  gemensamma	  delarna	  av	  odlingsområdet	  ska	  i	  första	  hand	  skötas	  av	  
arbetsgrupperna.	  Alla	  med	  odlingslott	  ska	  vara	  med	  i	  en	  arbetsgrupp,	  och	  medlemmar	  
utan	  odlingslott	  är	  välkomna	  att	  delta	  om	  de	  är	  intresserade.	  Varje	  arbetsgrupp	  har	  en	  
person	  som	  är	  sammankallande	  och	  tanken	  är	  att	  arbetsgrupperna	  ska	  fungera	  
självständigt.	  I	  styrelsen	  är	  Martin	  och	  Marcus	  kontaktpersoner	  till	  arbetsgrupperna.	  
	  
De	  grupper	  som	  finns	  just	  nu	  är:	  Gräsklippningsgrupp	  (maskiner),	  Sarggrupp,	  
Kompostgrupp,	  Bod-‐	  och	  redskapsgrupp,	  Städgrupp,	  Skadedjursgrupp,	  Möbelgrupp,	  
Vattenpostgrupp.	  Därutöver	  finns	  två	  hobbygrupper:	  Kyrkhörnsgruppen	  och	  
hönsgruppen.	  Inom	  kort	  ska	  det	  komma	  information	  på	  hemsidan	  om	  grupperna	  och	  
kontaktuppgifter	  till	  dem.	  
	  
En	  del	  av	  grupperna	  fungerar	  mycket	  bra	  med	  aktiva	  medlemmar,	  medan	  några	  grupper	  
har	  haft	  svårt	  att	  samlas	  och	  sköta	  sitt	  ansvarsområde.	  Diskussion	  om	  hur	  man	  ska	  få	  en	  
förbättring.	  Hittills	  har	  vi	  använt	  de	  gemensamma	  arbetsdagarna	  för	  att	  hjälpa	  de	  
grupper	  som	  inte	  fungerat.	  Vid	  arbetsdagarna	  är	  det	  oftast	  många	  medlemmar	  som	  
sluter	  upp.	  Nästa	  arbetsdag	  är	  lördagen	  den	  19/10	  klockan	  11-‐14.	  
	  
Focusgrupper	  
Annika	  och	  Nadja	  är	  intresserade	  att	  arbeta	  med	  focusgrupper	  i	  föreningen.	  Det	  innebär	  
att	  en	  grupp	  medlemmar	  (ca10	  personer)	  samlas	  och	  i	  grupp	  pratar	  om	  hur	  man	  vill	  att	  
föreningen	  ska	  fungera	  utifrån	  medlemmarnas	  behov.	  Tanken	  är	  att	  alla	  kan	  komma	  till	  
tals	  och	  att	  alla	  synpunkter	  kommer	  fram.	  Tidpunkt	  för	  detta	  är	  inte	  bestämt,	  men	  det	  
blir	  någon	  gång	  i	  vinter	  och	  det	  beräknas	  ta	  ca	  en	  halv	  dag.	  Intresserade	  kan	  anmäla	  sig	  
till	  föreningen	  via	  mail.	  
	  
Ekonomisk	  halvårsrapport	  
Styrelsen	  lade	  en	  budget	  för	  helåret	  på	  33	  750:	  -‐.	  Under	  det	  första	  halvåret	  2013	  har	  vi	  
haft	  utgifter	  på	  7	  600:	  -‐.	  	  Just	  nu	  finns	  ca	  37	  500:	  -‐	  på	  kontot.	  Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  
det	  ska	  finnas	  en	  buffert	  på	  minst	  15	  000:	  -‐	  om	  något	  skulle	  hända	  med	  redskapsboden.	  



Den	  goda	  ekonomin	  innebär	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  att	  genomföra	  idéer.	  De	  
medlemmar	  som	  vill	  göra	  något	  för	  att	  förbättra	  området	  är	  välkomna	  att	  kontakta	  
styrelsen.	  Inställningen	  från	  styrelsen	  är	  att	  man	  är	  positiv	  till	  allt,	  men	  en	  samordning	  
mellan	  olika	  projekt	  eller	  idéer	  kan	  behövas.	  I	  diskussionerna	  nämns	  förslag	  som	  
utökning	  av	  lekpark	  för	  större	  barn,	  fest,	  utbildningar	  och	  kurser	  mm.	  
	  
Skördedagen	  
Föreningen	  har	  sin	  traditionella	  Skördedag	  söndagen	  den	  8	  september	  klockan	  11-‐14.	  
Under	  dagen	  finns	  möjlighet	  att	  sälja	  grönsaker,	  sylt,	  saft	  etc.	  Ju	  fler	  som	  deltar	  och	  säljer	  
desto	  roligare.	  Biodlaren	  från	  området	  kommer	  att	  sälja	  honung.	  Det	  kommer	  också	  att	  
vara	  kaffeservering,	  pyssel	  för	  barn,	  förhoppningsvis	  musikunderhållning	  och	  en	  
medlem	  kommer	  att	  hålla	  en	  salsakurs.	  De	  som	  har	  idéer	  på	  något	  ytterligare	  är	  
välkomna	  att	  kontakta	  styrelsen.	  Det	  är	  också	  bra	  och	  roligt	  om	  de	  som	  kan	  hjälpa	  till	  
under	  dagen	  hör	  av	  sig.	  Vi	  träffas	  då	  någon	  timma	  tidigare	  för	  att	  förbereda.	  
	  
Övriga	  frågor:	  
Skötsel	  av	  lotter	  
För	  att	  alla	  odlingslotter	  ska	  användas	  och	  skötas	  finns	  det	  i	  ordningsreglerna	  en	  punkt	  
om	  att	  lotten	  ska	  rensas	  senast	  1	  september.	  Då	  är	  dessutom	  alla	  lotter	  snygga	  inför	  
Skördedagen	  när	  många	  besöker	  området.	  
	  
Kompost	  
Kompostgruppen	  planerar	  att	  i	  framtiden	  ha	  2	  fast	  platser	  för	  komposterna	  i	  anslutning	  
till	  område	  A	  och	  B.	  	  
	  
Torgdag	  
Den	  28	  september	  är	  det	  Torgdag	  på	  Axel	  Dahlströms	  torg.	  Då	  har	  föreningen	  ett	  bord	  
där	  det	  finns	  möjlighet	  att	  sälja	  grönsaker	  mm.	  Då	  finns	  också	  möjlighet	  att	  via	  SDF	  få	  ett	  
privat	  bord	  för	  försäljning,	  loppmarknad	  etc.	  De	  som	  vill	  veta	  mer	  kan	  höra	  av	  sig.	  
	  
Omställning	  Högsbo	  
Marita	  P	  berättar	  om	  projektet	  Omställning	  Högsbo.	  I	  höst	  kommer	  man	  att	  ha	  flera	  
aktiviteter	  med	  föredrag	  och	  konferenser.	  
	  
Hemsidan	  
På	  bloggen	  finns	  möjlighet	  att	  lägga	  upp	  material	  som	  man	  vill	  sprida.	  Det	  kan	  vara	  
information	  om	  kurser	  eller	  bilder	  eller	  något	  annat	  som	  är	  roligt	  att	  läsa.	  Ju	  mer	  
material	  desto	  fler	  vill	  gå	  in	  på	  sidan.	  	  
	  
På	  mötet	  serveras	  på	  hemlagad	  rabarberchutney,	  ost	  och	  kex.	  Recept	  delas	  ut.	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   Elisabet	  Ohlsson	  
	   	   	   	   Sekreterare	  


