
Grön kultur 26 september 2018

Närvarande Maria, Britta, Ann, Lisa, Eva-Britt, Elisabeth 

§ 1 : Mötet öppnades 

§ 2 : Sekreterare : Lisa Westberg 

§ 3 : Justerare : Ann

§ 4 : godkännande av dagordningen

§ 5 : Rapport från hönsgruppen. Ingen närvarande från hönsgruppen.  Inga kvitton 
har inkommit från gruppen på utgifter.  

§ 6 : Ekonomisk rapport

14,000 kr finns kvar på kontot  

§ 7 : Medlemsfrågor 

OGRÄSBREVET :  Brev ang för mycket ogräs som gick ut till tio lott-arrendatorer 
har föranlett tre att säga upp sitt avtal.  De som ännu inte svarat, kommer få ett brev 
till från styrelse med fråga om fortsatt engagemang inför betalning av medlemsavgift 
2019.  

ARBETSDAGAR : Genomgång av hur många som varit med på arbetsdagar och 
från vilka lotter. 63 personer har varit med.    

Efter höstens tre gånger har Elisabeth och Eva-Britt ansvar att ta kontakt med dem 
som inte varit med för att höra om anledningar.  

Nytt system med att anmäla sig till arbetsdagar, och att det räcker med att ha varit 
med på tre.

Elisabeth funderar på om vi skall ha en speciell grupp för gräsklippning.   

GRÄSKLIPPNING : batteriet räcker för kort tid, ca en timme.   Gräsklipparen är 
tyvärr trasig o bör reklameras.  Ev vill vi köpa in ett till batteri.  Britta tittar på detta.    

§ 8 : kommande aktiviteter 

Arbetsdagar torsdag 27 september : vad skall göras? Samtal om att tjära komposten, 
och huruvida om det går att göra när det är fuktigt.   7 och 20 oktober sista 
arbetsdagar för året.       



Arbetsuppgifter 27 september : 1, laga sargen. Elisabeth köper det som behövs för att 
göra detta. 2,  Tjära komposten.  3, Måla soffa. 4, Samla skräp.  5, att rensa ogräs i 
gångarna och i pallkragarna.  

Vinteraktivitet – 5 december.  Eldar i eldkorgar, grillar korv, ljus och marshaller.  Kl 
18.   Vill Högsbo församling bidra med musiker går det bra.  

      

§ 9 : Övriga frågor 

Kommande möten :  24 oktober kl 18 i Högsbo.   Därpå möte hemma hos Elisabeth 
27 november.  Ev kommer Annika och Lotti, valberedningen och suppleanger 
välkomna.  

Råttor :  Ann tar över ansvaret för bekämpning av råttor från Lena Jansson och 
kontaktar henne.  Anticimex kan kontaktas; Eva-britt kontaktar Evelyn på Park och 
Natur, och fastighetskontoret.  

Maria lite orolig för de saker vi har fått anmärkning på, ffa lekredskapen som vi har 
fått från familjebostäder.  Kan vi be familjesbostäder som gav dem till oss att göra en 
inspektion / år. 

Vi funderar också på vem som ansvarar för trädbeskärning av träden på området?  
Eva-britt kontaktar fastighetskontoret för att få svar.  

§ 10 : mötets avslutande 


