
Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo 2021 07 07 

 

Närvarande Randine Pettersson, Eva-Britt Thörnqvist, Ann Hedbäcker, Elisabeth Hammar, Britta 

Grönqvist 

 

§ 1. Mötet öppnades av Randine P. 

§ 2. Till mötessekreterare valdes Elisabeth H. 

§ 3. Till att justera protokollet utsågs Eva-Britt T. 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

§ 5. Föregående mötes, det konstituerande styrelsemötet, gicks igenom. 

§ 6. Kassören kom med den goda nyheten att fakturan på grus och sand blev cirka 1500 kr billigare än 

väntat, omkring 5500 kr. 

§ 7. Styrelsen har noterat att på somliga platser i området så har ogräs tillåtits att gå i blom, det är 

inte rensat tillräckligt och buskar o rabarber växer över gångarna som blir svåra att passera. Randine 

skriver ett mail till medlemmarna och påminner om att det ingår i vårt skötsel-avtal med 

Fastighetskontoret att hålla området välvårdat.  

För att hålla gångarna mellan lotterna i bra skick behöver nytt träflis införskaffas. Cirka 5 kubik. Britta 

kollar utbud och pris tills nästa möte. 

 

§ 8. Kommande aktiviteter: arbetsdag 8/7 planerades. Vi siktar också på att ha skördefika söndagen 

den 5/9 i samband med arbetsdag. 

 

§ 9. Nyttjanderättsavtal. Vi noterade att i kommunens riktlinjer för stadsnära odling (som Elisabet O 

hittat på nätet) från 2011 så var inställningen från Ponf lite mer positiv och välvillig än nu. Styrelsen 

bestämde sig för att samla tankar, idéer och kanske ta egna kontakter och komma igen med nya 

krafter efter semester-perioden. 

 

§10. Övriga frågor. En medlem som är kunnig i beskärning ska hjälpa till med detta på några av våra 

fruktträd. Havtornet, som nu är ett träd, längst bort på A-området skall tas ned pga en stor mängd 

besvärliga rotskott. 

Styrelsen beslutade att inhandla en ny vattenslang på 50 meter och en vinda som passar till denna. 

Vi behöver nya skyltar runt området. Fixar Elisabet O med detta? 

 

§11. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte 2/8. 

 



Elisabeth Hammar                                                                Eva-Britt Thörnqvist 

Sekreterare                                                                            Justerare 

 


