
Styrelsemöte	Grön	kultur	Högsbo	201125	
Närvarande:	Randine Pettersson, Ann Hedbäcker, Eva-Britt Törnqvist, Elisabet Ohlsson.  
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Till sekreterare utses Elisabet. 
 
§ 3 Till justerare utses Ann. 
  
§ 4 Dagordningen godkänns med kommentaren att mötet bör hållas kort, med tanke 

på omständigheterna. 
 
§ 5 Föregående protokoll gås igenom. 
 
§ 6 Kassörens rapport 
 Det finns ca 8400: - på kontot efter de senaste transaktionerna.  
 
§ 7 Medlemsfrågor 

Efter sammanställningen av närvaro på arbetsdagar har 6 odlare kontaktats via 
mail. Två lottägare säger upp sin odlingslott. En odlare har närvarat på 
arbetsdagar men glömt skriva upp närvaro, och 1 odlare har svarat att närvaron 
kommer att förbättras nästa säsong. Två odlare har inte svarat på mail. En av 
dessa kommer styrelsen fortsätta följa nästa säsong. En odlare har uteblivit 
under flera års arbetsdagar, har fått en varning, och kommer därför att sägas upp 
från sitt arrende av odlingslott. Ordförande kontaktar lottägaren och informerar 
om beslutet. 

 
§ 8 Kommande aktiviteter 
 Eldfesten ställs in pga allmänna regler för sammankomster.  
 

Nästa styrelsemöte är onsdag 14/1 18.00. 
 

 
§ 9 Nyttjanderättsavtal med Park- och Natur 

Randine har haft fortsatt mailkontakt med Evelyn på PoN. De ifrågasätter 
placeringen av främst redskapsbod, gamla hönshuset och kompost. Man menar 
att det behöver flyttas till Fastighetskontorets mark. 
Diskussion om möjligheten av en flytt av redskapsboden. Det kan vara möjligt 
att flytta den, och skulle då innebära en kostnad på uppemot 20 000: - om vi 
genomför flytten själva, men viss inköpt hjälp. PoN kan hjälpa till med flytt mot 
faktura, men vi har ingen uppgift om vilken kostnad det skulle innebära. Ett 
alternativ är att söka tillstånd hos polisen, vilket eventuellt är en möjlighet. 
 
Styrelsen menar att inställningen från PoN om problemen med byggnaderna är 
svåra att förstå med tanke på tidigare täta kontakter med dem, och med andra 
enheter på kommunen. En skrivelse med den historik som finns tas fram, för att 
informera om hur GkH ser på problemet som uppkommit. Elisabet gör ett utkast 
som kompletteras av övriga i styrelsen. 
Tillsvidare avvaktar vi med åtgärder och kontakter. 
 



 
 
 

 
 
§ 10 Övriga frågor 

Eldblomma 
Eldblomman har brutits av och behöver åtgärdas. 
 
Skyltar 
De skyltar som finns vid ingången till området börjar bli slitna och några 
behöver bytas ut. 

 
Eldkorg 
Det var beslutat att köpa in en eldkorg, men det är inte utfört då det var oklart 
med genomförandet av Eldfesten. 
 
Uggleholk 
Britta har undersökt möjligheten att sätta upp uggleholkar på området för att 
möjligen störa råttorna. Det har visat sig att de arter som skulle kunna vara 
möjliga i tätbebyggt område kan vara aggressiva mot höns och andra. Därför 
avstår vi från detta. 
 
Kyrkan 
Lisa Westberg, församlingsherde och kontaktperson med kyrkan kommer att 
lämna sin tjänst i Högsbo församling. GkH kommer att få en annan 
kontaktperson till kyrkan. 
 

§ 11 Mötet avslutas. 
 

Elisabet Ohlsson  Ann Hedbäcker 
Sekreterare   Justerare 


