
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
Styrelsen för Örgryteföreningen får härmed avge berättelse för året 2012.  
 
Årets styrelse  
Ordförande:       Noëlle Hörnquist                          
Vice.ordf:           Heidi Krohn  
Sekreterare:        Monica Påhlsson  
Kassör:               Anders Edström  
Ord. ledamot:     Louise Gedda Christenson 
Ord. ledamot:     Willem Fock                   
Suppleanter:       Lisbeth Sundén Andersson 
                           Hans Manner (ansvarig för medlemsregistret) 
                            
Revisorer                   Gunnar Dyhre och Per-Åke Wetterqvist  
Revisorsuppleant        Britt Rolfson  
 
Valberedning            Bengt Wallin, Paul van der Vliet och Turid Ryan. 
 
 

Föreningen har haft två allmänna möten under året. Båda hölls i Örgryte församlingshem.  
Vid Vårmötet presenterade styrelsen senast nytt om ”Frågor som berör vår närmiljö”. Birgitta 
Hellekant och Willem Fock bjöd på en liten virtuell rundtur i vårt område. Kvällen avslutades 
med trubaduren Kjell Clase. Vid Höstmötet uppdaterade Eva Söderberg, informationschef 
från Transportstyrelsen, oss och bemötte våra frågor kring betalstationerna. Efter pausen bjöds 
vi på en underbar höstkonsert med pianisten Dan Lindén.  
 
Föreningens arbete med berörda myndigheter kring underhåll och/eller upprustning av våra 
grönområden, promenadstigar, hållplatser, återvinningsstationer, belysning, parkeringen vid 
Sankt Sigfrids Plan, m.m. har pågått fortlöpande under året. Flera ärenden är på 
medlemmarnas initiativ vilket gläder oss. Det omarbetade förslaget till byggnation vid Stora 
Torp samt de nya byggnadsplanerna vid Prästgårdsängen följs också upp.   
 
Trängselskatt -  Allt sedan 2010 har föreningen engagerat sig i den mycket aktuella frågan, 
medverkat till omplacering och minskning av antal betalstationer, fortsatt flitigt uppvaktat 
myndigheterna för att fortsätta påverka och  2012 sett till att våra medlemmar fick bra 
information kring hur det hela skulle fungera.  
 
Vår historiska kulturpromenad - 17 skyltar på plats! Olof och Caroline Wijks minnesfond har 
beviljat föreningen 35 000 kr till fortsatt uppbyggnad av kulturpromenaden och dess 
underhåll.  Flera platser av historiskt intresse runt omkring oss kommer under 2013 att få en 
egen skylt.   

 
Rekrytering - Antalet medlemshushåll som länge hållit sig kring 610 har, till följd av vår 
rekryteringsinsats med hjälp av vår nya folder, ökat med 45 nya medlemmar. 
 
Hemsidan www.orgryteforeningen.se uppdateras kontinuerligt och alltfler medlemmar 
använder möjligheten att där förmedla synpunkter kring verksamheten.  
 
Ekonomi - Kostnaden för föreningens administration fortsätter hållas så låg som möjligt. 
Julgranen och underhåll av flaggstängerna vid Sankt Sigfrids plan innebär en återkommande 
men relativt stabil kostnad.  
 
Diskussionen kring julgranen på Sankt Sigfrids plan fortsätter, då granbidraget från 
medlemmarna inte räcker till. Styrelsen har tittat på andra lösningar men inget beslut har 
tagits än. 
 
Styrelsen har under året haft 9 möten.  
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