
Medlemsmöte	  Grön	  kultur	  Högsbo	  130614	  
Minnesanteckningar	  	  
	  
Ordföranden	  Annika	  S-‐Ö	  hälsar	  alla	  välkomna	  
Presentation	  av	  de	  närvarande	  medlemmarna.	  
	  
Information	  från	  kompostgruppen	  
Det	  finns	  nu	  2	  permanenta	  komposter	  inom	  området.	  En	  i	  norra	  delen	  av	  område	  A,	  och	  
en	  i	  södra	  delen	  av	  område	  B.	  Båda	  är	  märkta	  med	  skyltar.	  Där	  kan	  det	  mesta	  
trädgårdsavfall	  läggas.	  Om	  man	  har	  sjuka	  växtdelar	  är	  det	  bra	  att	  lägga	  de	  i	  soporna.	  
Grova	  grenar	  kan	  läggas	  i	  en	  hög	  mellan	  komposten	  och	  den	  södra	  anslagstavlan	  i	  
område	  B.	  
	  
Det	  finns	  färdig	  jord	  i	  den	  gamla	  komposten	  i	  område	  B	  som	  alla	  kan	  ta.	  Det	  finns	  ett	  
plastsåll	  i	  boden.	  Det	  ska	  inte	  läggas	  något	  mer	  avfall	  i	  komposten	  närmast	  hönsgården.	  
	  
Maskkomposten	  är	  renoverad	  med	  nytt	  nät	  undertill.	  Den	  är	  i	  dåligt	  skick	  och	  kommer	  
bara	  att	  hålla	  några	  år	  till.	  De	  som	  vill	  lägga	  sitt	  hushållsavfall	  där	  är	  välkomna	  att	  göra	  
det	  efter	  en	  kort	  introduktion	  av	  kompostgruppen.	  
	  
Råttrapport	  
Det	  har	  varit	  ett	  stort	  problem	  sista	  året	  med	  väldigt	  många	  råttor	  inom	  området.	  Efter	  
kontakt	  med	  Park	  och	  Natur	  har	  det	  nu	  placerats	  ut	  nya	  behållare	  med	  råttgift.	  Vi	  
upplever	  nu	  att	  det	  fortfarande	  finns	  råttor,	  men	  att	  antalet	  har	  minskat.	  Vi	  hoppas	  att	  
det	  kommer	  att	  fortsätta	  så.	  
	  
Arbetsgrupper	  
Gruppsamordnarna	  inom	  styrelsen,	  Marcus	  och	  Anders,	  har	  kontaktat	  alla	  om	  
deltagande	  i	  arbetsgrupperna.	  Några	  grupper	  fungerar	  bra,	  medan	  några	  inte	  har	  haft	  
kontakt	  med	  varandra	  för	  att	  planera	  arbetet.	  Det	  är	  några	  grupper	  där	  en	  samordnare	  
är	  utsedd,	  men	  flera	  grupper	  saknar	  fortfarande	  detta.	  Det	  finns	  mailadresser	  som	  ska	  
kopplas	  till	  samordnarnas	  privata	  mailadresser,	  men	  detta	  är	  ännu	  inte	  klart.	  
	  
De	  gemensamma	  delarna	  av	  odlingsområdet	  ska	  i	  första	  hand	  skötas	  av	  
arbetsgrupperna,	  som	  självständigt	  kan	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  arbete.	  Målet	  är	  att	  styrelsen	  
inte	  ska	  behöva	  engagera	  sig	  i	  detaljfrågor,	  utan	  att	  problem	  mm	  direkt	  kan	  hänvisas	  till	  
respektive	  arbetsgrupp.	  Arbetsgrupperna	  kan	  också	  planera	  för	  arbete	  som	  ska	  göras	  på	  
gemensamma	  arbetsdagar	  inom	  föreningen.	  
	  
Information	  från	  Kyrkhörnsgruppen	  
I	  kyrkhörnan	  finns	  ett	  gemensamt	  område	  där	  intresserade	  medlemmar	  kan	  delta	  i	  
odlingen.	  Det	  finns	  blomrabatter	  med	  perenner,	  kryddträdgård,	  jordgubbar,	  vinbär	  och	  
havtorn.	  Området	  sköts	  av	  gruppen	  när	  man	  har	  tid	  och	  lust.	  Det	  finns	  utrymme	  för	  fler	  
odlingsintresserade	  i	  gruppen.	  Om	  man	  har	  någon	  växt/blomma	  i	  sin	  odlingslott	  som	  
man	  vill	  flytta,	  kan	  man	  ta	  kontakt	  med	  någon	  i	  kyrkhörnsgruppen	  för	  att	  flytta	  den	  dit.	  
För	  medlemmar	  går	  det	  bra	  att	  ta	  lite	  kryddor	  till	  middagen,	  eller	  ett	  par	  jordgubbar	  när	  
man	  går	  förbi.	  Efter	  informationen	  fick	  deltagarna	  en	  visning	  av	  kyrkhörnsområdet.	  
	  
	  



Grill	  
Då	  Familjebostäder	  pga	  att	  det	  saknades	  upphandling	  inte	  kunde	  bidra	  med	  någon	  grill	  
har	  föreningen	  själv	  köpt	  en	  ny	  grill.	  Den	  invigs	  idag	  på	  Aftergardenwork.	  Den	  har	  en	  
fast	  plats	  och	  är	  förankrad	  för	  att	  minska	  risken	  för	  att	  den	  försvinner.	  Kol	  köper	  man	  
själv.	  Grillkol	  är	  bättre	  för	  miljön	  än	  briketter	  och	  kan	  läggas	  i	  komposten.	  Grillgallret	  
ska	  rengöras	  efter	  användning	  och	  förvaras	  i	  boden.	  	  
	  
Träd	  
Den	  lilla	  björken	  mitt	  i	  område	  A	  håller	  på	  att	  välta	  och	  kommer	  att	  sågas	  ner.	  Kastanjen	  
upp	  mot	  Bankogatan	  är	  sjuk,	  och	  Park	  och	  Natur	  är	  informerade	  om	  detta.	  
	  
Papperskorg	  
Papperskorgen	  vid	  Bankogatan	  har	  försvunnit	  utan	  att	  föreningen	  har	  informerats.	  
Styrelsen	  ska	  kontakta	  Park	  och	  Natur.	  
	  
Kyrkkaffe	  
Grön	  kultur	  Högsbo	  ansvarar	  för	  kyrkkaffet	  söndag	  15	  juni.	  Alla	  som	  vill	  hjälpa	  till	  är	  
välkomna.	  
	  
Mötet	  avslutas	  med	  Aftergardenwork	  och	  invigning	  av	  grillen.	  
	  
	  
	   	   	   	   Vid	  pennan	  Elisabet	  Ohlsson	  
	   	   	   	   	  


