
         Konstituerande styrelsemöte Grön Kultur Högsbo  22 03 31 

Närvarande: Randine Pettersson, Eva-Britt Thörnqvist, Elisabeth Hammar, Liv Vikingson, Britta 

Grönqvist och Oskar Löfgren 

 

§ 1.  Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 2.  Till sekreterare utsågs Elisabeth H. 

 

§ 3.  Till justerare utsågs Liv V. 

 

§ 4.  Dagordningen godkändes. 

 

§ 5.  Rutiner för styrelsearbete under 2022: Vi försöker bestämma datum för två styrelsemöten i 

taget, cirka en gång/månad. Nästa blir måndag 25 april kl 18 och måndag 23 maj kl 18 i 

församlingshemmet.  Suppleanterna ska vara med så mycket som möjligt.  

Fastighetskontorets kontaktformulär: Eva-Britt är fortsatt kontaktperson och tar emot räkningar. I 

”serviceguide” på Göteborgs stads hemsida står Randine. Hon är också vår förstahands-

kontaktperson till Park och Naturförvaltningen. 

Elisabet O fortsätter med medlemsregister, fördelning av lotter o pallkragar samt bevakar mailen. 

Susanne är vår kontaktperson till kyrkan. Liv V och Oskar jobbar vidare med att få till en billigare och 

kanske bättre hemsida. 

§ 6. Till firmatecknare, var för sig, utsågs Randine Petterson persnr och Eva- 

Britt Thörnqvist. 

§ 7.  Övriga frågor: En genomgång av kommande arbetsdagar gjordes. Eva-Britt rådfrågar sin kontakt 

igen om vad som kan tänkas bli den lämpligaste lösningen för den trasiga vattenledningen mellan B- 

och C-kranarna.  Det har kommit frågor om utbildning/introduktion/guidning på området för nya 

medlemmar. Vi bestämde att på de första arbetsdagarna som ligger på en helg så kan Eva-Britt och 

någon mer vara tillgängliga för detta. En stege behöver inhandlas. Det har också kommit frågor om 

barnhörnan och dess skötsel från en förälder. Vi hänvisar frågan tillbaka och ser det som en 

angelägenhet för intresserade föräldrar själva. Styrelsen enades om att vara konsekventa med att 

flytta trädgårdsavfallet från vänster till höger i kompostbehållarna. I det nya nyttjanderättsavtalet 

som ska upprättas med Park-och Naturförvaltningen (Ponf) kräver förvaltningen att vi har slutna 

kompostbehållare, allt för att bekämpa råttor. Randine kontaktar Ponf och frågar om det finns avtal 

med Anticimex samt några förtydliganden när det gäller de allmänna nyttjanderättsvillkoren. 

 

 

 



 

§ 8.  Mötet avslutades. 

 

 

 

Elisabeth Hammar                                                                           Liv Vikingson 

Sekreterare                                                                                       Justerare 


