
 
PROTOKOLL FRÅN ÖRGRYTEFÖRENINGENS HÖSTMÖTE 2009-11-04 
 
§ 1    Ordförande Noëlle Hörnquist öppnade höstmötet. 
 
§ 2    Höstmötet godkände kallelsen. 
 
§ 3    Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§ 4    Noëlle Hörnquist valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 5    Marika Nordström valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 6    Till justerare valdes Maj-Britt Anckar och Myriam Manrique-Barla. 
 
§ 7    Sekreteraren läste upp protokollet från vårmötet 2009. Det godkändes och lades 
 till handlingarna. 
 
§ 8    Valberedningens Birgitta Hellekant föreslog nyval av Wilhelm Foch och Olof 
 Johnard efter Inga Hahn och Jonas Jespersson samt omval av övriga 
 styrelseledamöter, Noëlle Hörnquist, Monica Påhlsson, Heidi Krohn, Magnus 
 Josefsson, Paul van der Vliet och Marika Nordström. Mötet röstade för 
 förslaget. 
 
§ 9    Till revisorer omvaldes Gunnar Dyhre och P-Å Wetterqvist med Britt Rolfsson 
 som ersättare. 
 
§ 10              Styrelsens rapporter: 
  
 Sankt Sigfrids plan. 
 
 Ordföranden redogjorde för de kontakter som föreningen tagit med berörda 
 i anledning av att saneringen efter den nedlagda bensinstationen på Sankt 
 Sigfrids plan  ännu inte är avslutad. Svar som givits är att frågan kvarstår på 
 kommunens  agenda och att ansvarsfrågan för kostnaden av saneringen 
 diskuteras. Shells kontrakt med kommunen upphör vid årsskiftet 2009-2010. 
 
 Kiosken ”Sanktas” har fått en ny ägare och byggnaden har rustats upp. 
  
 Närmiljö och grönområden. 
 
 Föreningen fortsätter att uppvakta berörda med synpunkter i avsikt att förbättra 
 miljön i vårt område. Några resultat av detta är att man fyllt i hålen efter de 
 borttagna träden utmed kyrkogårdsmuren vid Örgryte gamla kyrka, att 
 man röjt och sanerat Millesparken, planerat nya träd vid Sankt Sigfridsplan, 
 Bäckravinen, Orangerigatan och Sankt Sigfridsgatan samt röjt i Bäckravinen 
 utmed Delsjöbäcken ett område som föreningen anser ska skötas som en park. 
 Föreningen kräver också underhåll av stenskoning av f.f. kvarnrännan och har 
 föreslagit nämnden att öronmärka ett anslag för detta. 
 



 
 Historisk kulturpromenad 
 
 Vissa skyltar utsätts för större skadegörelse än andra och föreningen 
 har beslutat flytta skylten med information om Bö herrgård i Bäckravinen till 
 gångvägen där underpassagen till Ekparken börjar. Skylten om Överås försvann 
 helt för några dagar sedan. Föreningen planerar inleda ett samarbete med skolor 
 i området kring temat ”Att lära känna och värna om närmiljön” genom att  
 föreslå elever att gå kulturpromenaden. 
  
 Ordförande redogjorde för några frågor som inkommit via vår hemsida. 
 På frågan vad händer med Uteleken som används som rastplast för hundar gavs 
 svaret att kommunen utreder frågan att införa ett generellt koppeltvång för 
 hundar. Blir detta ett faktum måste de olika stadsdelsnämnderna besluta om 
 anordnandet av inhägnade rastplaster. Uteleken blir då sannolikt en sådan 
 rastplats.  
 
 Området Stora Torp 
 
 Ordförande gav en kort sammanfattning om nuläget kring planerna för 
 nybyggnanden på platsen för gamla TV-huset. Ett planförslag ställs ut för 
 samråd mellan den 4 november till den 15 december på Stadsbyggnadskontoret 
 och Örgryte stadsdelsförvaltning. Projektet kommer att bevakas av styrelsen 
 som kommer att granska förslaget och lämna synpunkter till Stadsbyggnads-
 kontoret. 
 
         En trygg närmiljö. 
 
 Heidi Krohn redogjorde för statistik lämnad av polismyndigheten över 
 brottsligheten inom Bö, Skår, Kärralund och Kallebäck januari - oktober 
 2009. En slutsats som kan dras är att Örgryte är en extremt ”snäll” stadsdel med 
 relativt sett låg brottslighet där år 2009 ser ut att bli ett bättre år än 2008. 
 
 Framtidsplaner 
 
 Magnus Josefsson och Paul van der Vliet visade hemsidans uppläggning och 
 på möjligheten att gå en virituell kulturpromenad samt att följa vad som händer i 
 vårt område under Rubriken - Nyheter. Paul van der Vliet uppmanade 
 medlemmar att skicka in synpunkter och/eller ta kontakt med styrelsen via 
 hemsidan kring frågor som berör vår närmiljö 
 
 Ekonomisk rapport 
 
 Inga Hahn gav en odyssé över föreningens ekonomiska utveckling över tiden. 
 Den visade att varje gång styrelsen gjort en drive har medlemsantalet ökat. 
 Sammantaget har vi idag, med 609 medlemmar varav 519 betalande vilket är, 
 procentuellt sett, lika många betalande medlemmar som år 1983.  
  
      
§ 11  Inga motioner hade inkommit 



 
§ 12  Kvällens tema var – Att värna om vår stadsbild och närmiljö – vad tycker 
 Örgrytebor?” och styrelsens vice ordförande Heidi Krohn fick en mycket god 
 respons från de närvarande på sin uppmaning att skriva ned vad man
 ansåg vara viktiga frågor för föreningen att arbeta med. Heidi Krohn föredrog en 
 sammanfattning av förslagen som i huvudsak berörde följande områden: 
  
 
 Sankt Sigfrids Plan; vad händer med dess planlösning, kiosken, bensinstationen.  
 Fler parkbänkar 
 Avtäck Delsjöbäcken 
 Förbättra gatubelysningen 
 Vad händer med gamla TV-huset och nybyggnaderna?  
 Rondell Delsjövägen-Bögatan 
 Asfaltera trottoarkanter 
 Minska trafiken på Sankt Sigfridsgatan 
 Framtidens betalsystem vid införandet av vägtullar; var dras gränsen? 
 
 Beslutades att styrelsen tar med detta i sitt framtida arbete för Örgryte närmiljös 
 bästa och att  avstå från ytterligare diskussion på grund av den sena timmen och 
 att flera mötesdeltagare tvingats avlägsna sig. Mötet beslutade enligt förslaget. 
 
§ 13   Övriga frågor 
 
 Ordförande informerade om att: 
 Örgryteföreningen för ett medlemsregister (information enligt PUL). 
 Kålltorp Garden Center ger 10% rabatt till Örgyteföreningens medlemmar. 
 
§ 14 Ordföranden avtackade Inga Hahn för många års förtjänstfullt arbete i 
 Örgyteföreingens styrelse. Hon prisade det arbete och stora engagemang som 
 Inga Hahn lagt ned för Örgryteföreningens bästa och betonade den betydelse 
 hon haft för  utvecklingen av föreningen. Inga Hahn avtackades med en lång 
 applåd från alla 110 närvarande medlemmar.  
 
         
 § 15 Ordförande avslutade mötet och tackade för livligt deltagande. 
 
 

 
Vid protokollet                                             Justeras 
 
 
 
Marika Nordström                                        Noëlle Hörnquist 
 
 
 
Maj- Britt Anckar                                            Myriam Manrique-Barla 
 
          


