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Närvarande Randine Pettersson, Elisabet Ohlsson, Ann Hedbäcker, Elisabeth Hammar, Liv Vikingsson, 

Britta Grönqvist fr § 6. 

 

§ 1. Mötet öppnades av Randine P. 

§ 2. Till mötessekreterare valdes Elisabeth H. 

§ 3. Till att justera protokollet utsågs Ann H. 

§ 4. Dagordningen godkändes med en önskan om att diskutera flis under övriga frågor. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§ 6. Ingen dagsfärsk kassarapport förelåg. 

§ 7. Medlemsfrågor: De fyra misskötta lotterna på B-området har åtminstone i viss utsträckning blivit 

åtgärdade av innehavarna.  

En nyligen uppsagd lott på A-området har erbjudits nästa förstaperson på årets kölista. 

Medlem har inkommit med brev till styrelsen gällande bemötande. Styrelsen beslutar att besvara 

brevet och att allmän information skickas till alla medlemmar. 

§ 8. Kommande aktiviteter: Arbetsdag och skördefika 5/9. Ann planerar arbetsdagen, Elisabeth H är 

arb.ledare, Randine och Britta fixar med fikat. Arbetskväll onsdag 22/9, Eva-Britt gör lista. 

§ 9. Nyttjanderättsavtal med Park- och Naturförvaltningen (PoNf).  Styrelsen bestämde sig för att 

försöka få träffa handläggaren Evelyn Gredesjö personligen på området. Ordförande Randine 

ansvarar för detta. De samlade argumenten för att få behålla arbetsboden är: 1) Vi anser att vi har 

ett muntligt avtal (och ett gynnande beslut) då den inte byggdes i lönndom.  2) Andra odlar-

föreningar har givits möjlighet att förvara gemensamma saker i bodar på PoNf:s område. 3) Vi har ju 

åtagit oss att sköta om området och då krävs det att vi har en bod att förvara de nödvändiga 

redskapen i. Lådor är inte tillräckligt och vår erfarenhet är att lådor på området vandaliserats. 4)  

Förslaget att flytta boden till Fastighetskontorets mark är omöjligt. Det går inte att få bygglov på 

grund av rådande detaljplan som avser parkering. 5) I Göteborgs Stads riktlinjer för Stadsnära Odling 

2011, då föreningen var nystartad, talas det om att bodar kan förekomma. Det bör alltså inte vara en 

omöjlighet att ha en redskapsbod på ett odlingsområde. 

§10. Inlämnad motion: ”Gynnande av körsbärsträd genom borttagande av sälg” där gamla hönshuset 

var placerat. Eftersom föreningen inte har tillåtelse av PoNf att avverka träd så kan styrelsen inte 

fatta beslut i frågan. Vi hoppas som tidigare uttryckts på att få en träff IRL med Evelyn Gredesjö. 

Randine kontaktar motionären. 

 

 

 



§11. Övriga frågor: Barkflis till gångarna. Det verkar ju inte bli någon gratisleverans i år tyvärr. Britta 

har jämfört priser för träflis på nätet och kommit fram till att vet att ett företag på Orust verkar vara 

det billigaste. Det kan trots allt bli dyrt med tanke på transporten. Kassören ska tillfrågas om aktuellt 

budgetutrymme. 

 

§12. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte torsd 30/9. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Hammar                                                                Ann Hedbäcker 

Sekreterare                                                                            Justerare 

 


