
Protokoll från Örgryteföreningens Höstmöte den 7 november 2006 i Örgryte 
församlingshem 
 
§1 Jan Boëthius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Mötet godkände kallelsen 
 
§3 Dagordningen godkändes.  
 
§4 Till ordförande för mötet valdes Jan Boëthius. 
 
§5 Till sekreterare för mötet valdes Inga Hahn. 
 
§6 Till att justera dagens protokoll valdes Monica Påhlsson och Ragnar Beyer. 
 
§7 Mötesprotokollet från Vårmötet lästes upp och ordföranden informerade 
 samtidigt i följande motioner och övriga ärenden från vårmötet: 

- Kontakt har tagits med närpolis Lars-Inge Brask angående de höga 
hastigheterna på Danska vägen. Polisen meddelade att man inte har tillstånd 
att jaga fortkörare i tättbebyggt område pga risken för olyckor för andra 
trafikanter.  

- Lagning och asfaltering av gator i området pågår. 
- Poliskontor till Örgryteområdet är inte aktuellt.  
- Särskilda behållare för hundavfall finns inte längre. Sådant kan läggas i 

vanlig papperskorg som finns utsatta på flera ställen. 
- Renova är mycket restriktiva med nya återvinningsstationer och någon 

station är ej aktuell i Skårsområdet. 
- I planerna för Radiohuset efter SVTs flytt ligger ett förslag om att bygga       

bostäder.  
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
§8 Valberedningens ordförande Robert Hörnquist presenterades. Övriga ledamöter 
 i valberedningen är Amy Wilandh och Marianne Strålman. 
 
§9 Valberedningen meddelade att Torbjörn Gustavsson, Åsa Wenander och Helen 
 von Sydow hade avböjt omval. Till nya ledamöter i styrelsen för 2007 föreslog  
 valberedningen Monica Påhlsson, Christina Olanders-Norlén och Nils E Olsson 
 samt omval av Jan Boëthius, Inga Hahn, Anna-Karin Lundberg, Lars 
 Stiernström och Noëlle Hörnquist. Mötet beslutade enligt förslag. 
 
§10 Till revisorer för 2007 föreslog valberedningen omval av Gunnar Dyhre, Per-
 Åke Wetterqvist samt som ersättare Britt Rolfson. Mötet beslutade enligt 
 förslag. 
§11 Styrelsens rapporter: 

- Skyltarna till den Kulturhistoriska promenaden är uppsatta och invigda. En 
folder om promenaden delades ut till kvällens mötesdeltagare. 

- Från Tom Rydberg hade inkommit en motion om att styrelsen försöker få till 
stånd upprustning av gatlyktorna på Bögatan och Silvandersgatan. 
Ordföranden hade under veckan kontaktat Gatubolaget  ang lyktstolparna 
och fått löfte om att man ska försöka få detta arbete prioriterat. 



- Anna-Karin Lundberg redogjorde för föreningens ekonomiska ställning. 
 
§12 Inga övriga motioner hade inkommit. 
 
§13 Gunnar Dyhre framförde medlemmarnas varma och hjärtliga tack till styrelsen 
 för dess osjälviska och viktiga arbete. 
 
§14 Birgitta Hellekant avslutade med att på ett roande och inspirerande sätt berätta 
 om Örgryte Gamla kyrka och en av tolkningarna till namnet Örgryte. 
 
 
 
 
 
    Justeras:  
  
 
…………………………………..  ……………………………………….. 
Inga Hahn, sekr   Monica Paulsson 
 
 
 
 
…………………………………...  ……………………………………….. 
Jan Boëthius, ordf   Ragnar Beyer 


