
ÖRGRYTEFÖRENINGEN 

Protokoll från höstmötet 10-11-10 i Örgryte församlingshem 

§ 1   Ordförande Noelle Hörnquist öppnade mötet 

§ 2   Mötet godkände kallelsen. 

§ 3   Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 4   Noelle Hörnquist valdes till ordförande för mötet. 

§ 5   Monica Påhlsson valdes till sekreterare för mötet. 

§ 6   Till justerare valdes Ingela Brunius och Hans Lagerwall. 

§ 7   Protokoll från vårmötet 2010 hade varit utlagt på hemsidan och ansågs föredraget. 

§ 8   Valberedningens Birgitta Hellekant föreslog att det istället för Olof Johnard och Marika 

Nordström, som avgår, skulle väljas Louise Gedda och Lisbeth Sundén Andersson. Mötet 

valde enligt förslaget. Övriga styrelseledamöter kvarstår. 

§ 9   Till revisorer omvaldes Gunnar Dyhre och P-Å Wetterqvist med Britt Rolfsson som 

ersättare. 

§ 10  STYRELSENS RAPPORTER 

- Historiska kulturpromenader förbereds – information kommer på hemsidan 

- Två nya skyltar – Underås och Stora Gårda – är uppsatta 

- Brev har gått ut till skolorna i Örgryte med syfte att använda kulturpromenaden för 

att engagera barn i närområdets historia 

- Insamlade namnlistor om betalstationernas placering avsända till Trafikverket 

- Stora Torpbyggnationen är ett stort projekt med 500 lägenheter, trafikplats planeras 

- St Sigfridsplan – inget nytt att rapportera 

§ 11  Rapporterade kassören Magnus Josefsson att ekonomin är under kontroll men att 

granbidragen tyvärr minskar. Föreningen måste ha fler granbidrag för att kunna hålla gran på 

St Sigfridsplan. Kostar ca 20 000 kr/år. 

§ 12  Inga motioner hade inkommit. 

§ 13  ÖVRIGA FRÅGOR, som framfördes på mötet: 

- Dålig belysning på Valåsgatan 

-  Örgryte har under 2010 hittills drabbats av 27 rån 

- Kyrkklockans belysning fungerar inte 

- Skårsgatan har för många parkerade cyklar mot Delsjövägen 

- Belysningen på Iskällareliden undermålig 



- Trafiken på Delsjövägen tidig fm och em är mycket livlig – fler rondeller? 

- Många kopparstupsrännor har försvunnit i området 

§ 14  Marika Nordström, som flyttar till Stockholm, avtackades för sin tid i styrelsen med en 

bok om Göteborg. 

§ 15  Ordföranden tackade de församlade ca 120 personer för ett engagerat deltagande och 

avslutade mötet. 

Vid protokollet                                                              Justeras 

 

Monica Påhlsson                                   Noelle Hörnquist 

 

 

Ingela Brunius                  Hans Lagerwall   

 


