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Föreningen har haft två allmänna möten under året. Båda hölls i Örgryte församlingshem.  
 
Vid Vårmötet presenterade Älvstranden Utveckling AB m. fl. projektet Stora Torp. Kantor 
och kulturansvarig Iréne Sjöberg berättade sedan om projektet ”Musik och Kultur” i Villa 
Överås. Kvällen avslutades med kören Jeepers Creepers och sprudlande vårsånger.  

Vid Höstmötet informerade Stadsdelsnämndens politiska presidium i Örgryte-Härlanda om 
stadsdelens nya uppdrag krig demokrati och stadsplanering, och närpolis Lars-Inge Brask gav 
oss brottsförebyggande tips. Efter pausen bjöds vi en oförglömlig resa bland akvareller och 
glasskulpturer av bildkonstnär, skulptör och formgivare Ulla Ohlson.  
 
Föreningens arbete med berörda myndigheter kring underhåll och/eller upprustning av våra 
grönområden, lekparker, promenadstigar, belysning, hållplatser, återvinningsstationer, m.m. 
har pågått fortlöpande under året. Flera ärenden på medlemmarnas initiativ, vilket gläder oss. 

Föreningens uppvaktning av myndigheterna gällande framtidsplanerna för Sankt Sigfridsplan 
fortsätter men utan att ha kunnat få något klart besked om tidsplan eller utformning. Däremot 
har vi med förvåning kunnat se platsen förvandlas till tillfällig parkering, men för hur länge 
vet vi inget om.  

Byggnadsprojektet vid Stora Torp fortsätter att följas med stort intresse. Nya byggnadsplaner 
vid Prästgårdsängen följs också upp. Båda projekten innebär en stor inflyttning av nya 
Ögrytebor, något som gläder oss men kommer att starkt påverka trafikförhållanden kring 
Delsjövägen, Danska vägen och Sankt Sigfrids plan.   



Efter att under 2010 engagerat sig i den mycket aktuella frågan om trängselskatt och 
medverkat aktivt kring reducering av antal/placering av betalstationer, fortsätter föreningen att 
flitig uppvakta myndigheterna för att om möjligheten finns påverka… 

Vår historiska kulturpromenad - Nu är hela 17 skyltar på plats! 

De två senast tillkomna – Delsjöbäcken och Kvarnarna vid Delsjöbäcken - är placerade vid 
träbron i korsningen Orangerigatan/Delsjövägen respektive vid kvarnstenen på gångvägen 
nedanför Ekmanska sjukhuset. De berättar om Delsjöbäckens nytta och nöje för Örgrytebor 
genom tiderna. Ta en promenad förbi och läs! Promenaden med kartan, foton och mer 
information om alla skyltar finns på vår hemsida. 
En ny ansökan om medel ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks utdelningsfond har skickats. 
 
Underhåll av skyltarna har inneburit en del arbete i form av rengöring av nedklottrade skyltar, 
utbyte av textfilm och ibland nytt skyltmontage. Mest utsatta skyltar i år är skylten 
Kvarndammen vid Susan och skylten Jakobsdal som var tillfälligt försvunnen vid några 
tillfällen.  

Antalet medlemshushåll håller sig kring 610, vilket är samma antal som år 2010. Styrelsen 
kunde vid Höstmötet presentera vår nya folder som kommer att användas i nya 
rekryteringsinsatser under 2012.  
 
Hemsidan – www.orgryteforeningen.se växer fram, utvecklas och kompletteras. Flera nya 
historiska artiklar har tillkommit, Antal besökare och medlemmar son besöker hemsidan, läser 
nyhetssidan och använder möjligheten att förmedla synpunkter eller anmäla sig till våra 
möten ökar kontinuerligt.  
 
Ekonomi - Kostnaden för föreningens administration fortsätter att hållas nere. Julgranen, 
underhåll av flaggstängerna och fortsatt uppbyggnad av kulturpromenaden innebär en 
återkommande men relativt stabil kostnad.  
 
Julgranen fortsätter vara en uppskattad tradition som många vill ha kvar men för tredje året i 
rad räcker inte granbidraget, det blir ett  minus runt 2500:- år 2010. Det här bekymrar 
styrelsen och kan innebära nya lösningar för julutsmyckningen av St. Sigfrids plan. Styrelsen 
funderar på att köpa tre ljusgranar (återanvändningsbara och som monteras i flaggstängerna) i 
stället.    
 
 
Styrelsen har under året haft nio möten.  
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