
Styrelsemöte Grön Kultur Högsbo 2022 06 28 

 

Närvarande: Randine Pettersson, Elisabeth Hammar, Britta Grönqvist, Eva-Britt Thörnqvist, Elisabet 

Ohlsson och Oskar Löfgren.  

 

§ 1. Mötet öppnades av ordf Randine. 

§ 2. Till sekreterare för mötet utsågs Elisabeth H. 

§ 3. Till justerare valdes Oskar.  

§ 4. Dagordningen godkändes. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Vad gäller vattenkopplingen så kommer arbetet med 

detta att inledas på arbetsdagen 29/6.  

§ 6. Kassörens rapport: Vi har cirka 30 000 kronor på kontot. Arrendet på området och den nya 

slangvagnen är två större kommande utgifter på cirka 2000 kr vardera. Vi diskuterade att eventuellt 

binda kanske hälften av våra tillgångar, till en bättre ränta, för att ha som egen försäkring för exvis 

större skador på boden. Eva-Britt kollar med banken om villkoren. 

§ 7. Medlemsfrågor: En medlem som trots många uppmaningar inte sköter sin lott kommer att få ett 

mail med dels begäran om att ta bort/kraftigt beskära en växt som stör medodlare samt allmän 

ogräsrensning som ska vara utfört senast innan nästa styrelsemöte. Ytterligare tre medlemmar 

kommer att få en påpekan om att rensa bort ogräs. En pallkrage är inte påbörjad.  

§ 8. Kommande aktiviteter: Nästa styrelsemöte blir tisdag 23/8. ”Bemanningen” på de 

nästkommande tre arbetsdagarna diskuterades. Det kommer med största sannolikhet att behövas 

gräsklippning emellan dessa dagar, så vi hoppas få hjälp med detta av medlemmar som inte är på 

semester.  

§ 9. Övriga frågor: Två fruktträd på A-området och ett på C behöver beskäras. Styrelsen kontaktar 

den medlem som tidigare hjälpt till med detta. En inventering av parkmöblerna, för att se vilka som 

behöver lagas och målas, ska göras av Elisabeth H. På medlemsmötet framkom önskemål om en grill 

på området. Styrelsen arbetar vidare på frågan. Det har varit inbrott i boden under 

midsommarhelgen, det stals en del verktyg.  

 

 

Elisabeth Hammar                                                                        Oskar Löfgren  

Mötessekreterare   Justerare 

 

 


