
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	200729	
Närvarande:	Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Eva-Britt Törnqvist, Elisabet Ohlsson, 
Britta Grönkvist (fr § 5).  
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Ann. 
  
§ 4 Dagordningen godkänns. 
 
§ 5 Föregående protokoll gås igenom.  
 
§ 6 Kassörens rapport 
 Föreningen har inte haft några större utgifter under sommaren. Ett antal nya 

medlemmar har gett ett tillskott. Det finns ca 13 000: - på kontot. Det innebär att 
det finns utrymme för inköp av material eller växter vid behov.  
 

§ 7 Medlemsfrågor 
Föreningen har under året fått 21 nya medlemmar som köar till odlingslott, 
vilket är ungefär lika många som vid samma tid förra året. Föreningen har en kö 
på > 40 personer för att få en odlingslott. 
 
Det finns några odlingslotter som just nu ser misskötta ut, och ännu fler där 
gångarna mellan lotterna växer igen med ogräs. Styrelsen planerar att göra en 
kontroll vid nästa möte, för att vid behov skicka ut påminnelse till odlarna.  
 

§ 8 Kommande aktiviteter  
De närmaste rbetsdagarna planeras till lördag 3/8 och 22/8.  
 
Skördefika planeras i samband med arbetsdagen den19/9. Britta skriver en 
inbjudan/ information om detta till anslagstavlan. 

  
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 3/9 klockan 18.00. 
 

§ 9 Hönsen 
Hönsgården behöver rivas nu efter att hönsen har flyttat, och hönsgruppen är 
ansvarig för detta. Randine kontaktar gruppens kontaktperson om att de bör 
planera för detta så det är klart före 31/8. Om de t.ex. väljer att organisera en 
egen arbetsdag för detta hjälper Grön kultur Högsbo gärna till med arbetet. 
Sedan behöver också hönshuset förberedas så att det kan användas som förråd 
till hönsgruppen, så att de kan flytta från GkH förråd. 

 
§ 10 Övriga frågor 

Kyrkhörnan: I kyrkhörnan finns en del växtlighet även utanför sargen, vilket 
försvårar skötsel och uppdelningen till kyrkans mark. Därför bör dessa växter 
flyttas in innanför sargen. 
 



Råttor: Det är något färre råttor på området nu, speciellt vid det gamla 
hönshuset. Det är fortsatt viktigt att hålla undan sly för att de inte ska trivas så 
bra. 
 
Stölder: Det är fortfarande mycket stölder och ett flertal personer blir ertappade 
när de plockar blommor och grönsaker. Fler skyltar har satts upp vid 
ingångarna, men eventuellt kan det vara bra med nya skyltar med större text. Det 
är också bra att vi har ögonen öppna när vi är på området. 
 
Park- och Natur: När hönsgården är borta tar GkH kontakt med PoN för att få 
ett nyttjanderättsavtal. Det vore bra om Evelyn kunde komma till området för en 
diskussion om hur speciellt slänten mot Kapplandsgatan ska skötas, för att inte 
riskera att den växer igen. 
 
Trimmer: Beslut om att köpa in nytt batteri och laddare till trimmern. Elisabet 
försöker ordna detta. 
 
Policy för växtplantering: Ibland vill medlemmar flytta buskar eller andra växter 
från sin odlingslott, och det vore bra att ha något system för var de kan plantera. 
Styrelsen bör kontaktas före flytt. Det kan bli plats för buskar och annat på 
nitlotten. Det finns en risk för mer stölder i de buskar som växer upp mot 
Bankogatan. Eventuellt kan vi också ha buskar eller pallkragar utmed gången 
när hönsgården försvinner. Detta kan i så fall göras efter sommaren då det är 
lämpligare att flytta växter. Då krävs inköp av pallkragar. Jord finns i 
komposterna. 
 
Nitlotten: Ytan kan användas för gemensamma bärbuskar eller andra växter. Det 
kan finnas behov av att köpa in växter till den. 

 
 

§ 11 Mötet avslutas. 
 

Elisabet Ohlsson  Ann Hedbäcker 
Sekreterare   Justerare 


