
Styrelsemöte Grön kultur Högsbo, 130812 
Närvarande: Annika, Birgitta, Martin, Tobias, Eva-Britt, Marcus, Elisabet. 
 
 
§1 Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. 
 
§2 Till justerare väljs Tobias. 
 
§3 Genomgång av åtgärdslista  

Samtliga punkter är utförda. 
 
§4 Rapport från kassören 
 Föreningen har för närvarande 36800:- på kontot. En halvårsrapport 

presenteras och på de flesta punkter ligger utgifterna under budget. 
Föreningen har tidigare fått bidrag från kommunen för utåtriktad 
verksamhet och bör därför utöka denna del. Rapporten kommer att 
presenteras på medlemsmötet. 

 
Rapport från gruppansvariga 

 På hemsidan har en flik skapats och där kommer inom kort samlas 
information om arbetsgrupperna.  
Ett par grupper (möbel, sarg) har inte kommit igång under säsongen. 
Diskussioner om på vilket sätt man kan aktivera grupperna och dess 
arbete. Frågan tas upp på följande medlemsmöte. 

 Kompostgruppen planerar för 2 permanenta platser för 
trädgårdskomposterna. 

 Samrådsgruppen har tidigare diskuterats då förutsättningarna har 
förändrats. Det beslutas att samrådsgruppen läggs ner. 

 
§5 Övriga rapporter 

Eva-Britt har varit i kontakt med Johan Blomqvist på Park och Natur och 
vi kommer att få hjälp att såga ner en gren på området.  
Råttproblemet har ökat under sommaren. Kyrkan har lagt ut råttgift på 
sitt område och Park och Natur kommer starta bekämpningen på 
odlingsområdet. 
Grön kultur Högsbo inväntar ett kontrakt för området med Park och 
Natur. 
Kyrkan har haft inbrott i förrådet och även i andra lokaler. Låset till 
förrådet är därför bytt och just nu har vi ingen nyckel. För att 
gräsklippningen ska fungera behöver alla komma åt klipparen och därför 
får ett nytt lås ordnas. 
   

§6 Framtidsfrågor 
Medlemsmöte 

 Planering för mötet klart. 
 

Skördedagen 
Tidigare har någon typ av barnaktivitet anordnats på Skördedagen. 
Kontakt tas med SDF om förslag till detta. Ev bekostar GkH detta. 



Musikunderhållning med jazzmusik under delar av dagen planeras för en 
kostnad av ca 4000:- 
Christina S har önskan att bidra med en kortare salsakurs under 
Skördedagen. Lokal bokas för detta. 

  
 Torgdagen på Axel Dahlströms torg är 28/9. 
 Arbetsdag planeras till 19/10 11-14. 
 Styrelsemöte 2/9 (endast planering av Skördedagen) och 7/10. 
 
§7 Övriga frågor 
 Annika och Nadja planerar att förbereda och arbeta med fokusgrupper i 

föreningen. 
 
§8 Mötet avslutas 
 
 
Tobias Lundqvist    Elisabet Ohlsson 
Justerare     Sekreterare  


