
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	200519	
Närvarande:	Randine Pettersson, Britta Grönkvist, Dan Melander, Eva-Britt Törnkvist, 
Elisabet Ohlsson. Adjungerade från Hönsgruppen Christina Skoglund och Patrick Hillenius 
(§1- § 6). 
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Eva- Britt. 
  
§ 4 Dagordningen godkänns med förändringen att punkten Hönsen flyttas till § 6. 
 
§ 5 Föregående protokoll gås igenom. Eva-Britt har kontaktat Familjebostäder om 

sandlådesand, men har inte fått något svar. 
 
§ 6 Hönsen  

Hönsgruppen har haft möte och diskuterat vilken relation de önskar ha med 
Grön kultur Högsbo i framtiden, efter flytt av hönshus och att kyrkan tar över 
det ekonomiska stödet till gruppen. De flesta i Hönsgruppen är medlemmar i 
GkH och har betalat medlemsavgift och hönsavgift för 2020. Flera har också 
odlingslott. Gruppen har ett intresse av ett fortsatt samarbete med GkH. Man vill 
också utöka gemenskapen, med t.ex. gemensamma arbetsdagar. För medlemmar 
i Hönsgruppen ska det vara frivilligt att vara medlem i GkH. När det gäller de 
hönsavgifter som betalats in för 2020 kommer det att diskuteras senare i GkH 
styrelse. 
Bygget av nytt hönshus fortskrider och planen är att flytta hönsen innan 
midsommar. Det gamla hönshuset kan användas som förråd för hönsgruppen, 
som lämnar redskapsboden. GkH och Hönsgruppen kan gemensamt riva den 
gamla hönsgården och transportera bort resterna. 
Hönsgruppen saknar information på GkH hemsida. Hemsidan är överlag dåligt 
uppdaterad då det inte finns någon i styrelsen som har möjlighet att sköta den. 
Frågan lyfts om GkH har någon olycksfallsförsäkring för medlemmar. Det finns 
inte utan det är privata försäkringar som får användas. 
 

§ 7 Kassörens rapport 
Föreningen har köpt en ny trimmer som belastar kontot. När återbetalning för 
detta har inkommit från kyrkan har föreningen ca 13 000: -. 
 

§ 8 Medlemsfrågor 
En påminnelse har skickats ut till medlemmarna om att odling ska påbörjas 
senast den 15/5. En odlingslott är fortfarande dåligt skött och Randine skickar ut 
ett mail till odlaren om bättring. 

 
Mail har skickats ut till medlemmar som upplever att det är svårt att delta på 
arbetsdagarna pga Corona eller av annan orsak. En odlare har hört av sig och 
önskar uppgifter att utföra på annan tid. Eva-Britt kontaktar henne om 
arbetsuppgifter som tex vattning av gemensamma odlingar. 
 
 



§ 9 Kommande aktiviteter  
 Arbetsdag planeras söndag em. Uppgifterna är bl.a.: 

Måla soffa vid kyrkan. 
Klippa gräs. 
Flytta grus från gång C till B. 
Rensa runt sarger. 
Laga sarg som fallit nedanför område A. 
Plocka skräp. 
Tvätta borden. 
Ta bort ståltråd runt sarg område A. 
Rensa runt bärbuskar. 
Rensa kryddlandet. 
Eva-Britt skriver lista. 
 
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 23/6 klockan 18.00. 
 

§ 10 Övriga frågor 
 Tryckimpregnerat: Två odlare har använt tryckimpregnerat virke i vår och har 
fått information om att det inte är tillåtet. 

 
Flis: Den flisleverantör som föreningen haft kontakt med har problem med sin 
flismaskin och kan inte leverera. Dan kontrollerar med en firma i Ellös om det 
finns möjlighet att köpa där. Han kan då köra hit det på kärra. 

  
Plastöverdrag: En fråga har inkommit från medlemmar om man får sätta ett 
löstagbart ”tält” på pallkrage som växthus. Det är viktigt att man inte stör eller 
skuggar grannen.  Den maximala höjden ska vara 1 meter från marken. Om detta 
följs är det tillåtet att använda växttält.  
 
Polisanmälan: Under förra säsongen förekom det ett flertal stölder inom 
området. Flera var bevittnade och de som stal identifierades. Eva-Britt har gjort 
en allmän polisanmälan om detta, och blev kontaktad för att berätta fler detaljer. 
Det kommer att sättas upp fler skyltar på området om att det är privat odling. 
 
Kollektivhus: Dan är delaktig i ett nybyggt kollektivhus i Högsbo och där finns 
intresse för odling och kontakt med GkH. De som är intresserade är välkomna 
att bli medlemmar och att ställa sig i kö för en odlingslott.  

 
 

§ 11 Mötet avslutas. 
 

Elisabet Ohlsson  Eva-Britt Törnkvist 
Sekreterare   Justerare 
 
 
 
  	


