
     

 

             

        
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Förfrågningar eller önskemål ställs till 

ordförande Noëlle Hörnquist 
 

 

Örgryte- 

     föreningen 
 
värnar om de värden som vi anser skall 

bevaras eller utvecklas avseende miljö, 

säkerhet, kvalitet och estetik. Vi vill: 

 

 

Informera 

Påverka 

Förändra/bevara 

 

    

 

   Styrelse för Örgryteföreningen 

   år 2015 
 

Noëlle Hörnquist, ordf              773 99 12 
Orangerigatan 11 

noelle.hornquist@hotmail.se  

Heidi Krohn, v ordf               40 22 74 
Överåsgatan 12 

Hans Manner, kassör     83 22 17  

Solbacken 3     

Madeleine Perhage, sekreterare    40 46 02 
Jakobsdalsgatan 19                               

Willem Fock               40 08 20 
Egmontsgatan 9  

Fredrik Blidberg                   0705-19 44 31 
Överåsgatan 2 

Petra Ekengren                     073-981 11 20                    
Sankt Sigfridsgatan 28 

Vakant                                  
               

     

      ”En antikvitetsresa 

       med Knut Knutson” 
         

 

 

 

 

18.00 
 
 

18.15 

 

 
18.45 -  

19.45  

 

19.45 

 
20.00 - 

20.40 

 
 

 

 

Vi samlas i stora salen där en landgång 

och ett glas vin serveras. 150:- 
 

Ordinarie Höstsammanträde 

- Styrelsens rapporter och aktiviteter 

- Styrelse och revisor väljes 
  
”Tips och idéer för din trädgård” från 

Gösta Andreasson, trädgårdsmästare 

från Kålltorpshandelsträdgård. 
 

Kort paus 
 

Knut Knutson, känd profil från 

Antikrunda, kåserar fritt runt 

antikviteter och auktioner. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

      

Anmälan till Höstmötet görs  

genom betalning till föreningens 

PlusGiro 43144-5, 150:- per person. 

Betalningen skall vara föreningen 

tillhanda senast den 9 november.  
 

Obs, begränsat antal platser!  

Först till kvarn gäller. 
 

Kom ihåg att uppge namn, adress     

och eventuell e-postadress. 
            

 

Välkommen 

till 

     Höstmöte 2015 
 

Måndag 16 november 

                kl. 18.00  
   

Örgryte Församlingshem 

Herrgårdsgatan 2 

 

mailto:noelle.hornquist@hotmail.se


 
- Utdrag ur 

Stadgar för Örgryteföreningen 

(f.d. Bö kommunalförening, Örgryte kommunalförening) 
antagna vid konstituerande sammanträde den 2 mars 1927 och  

kompletterade med t o m år 2008 beslutade ändringar. 

 

§ 1 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att befrämja och söka förverkliga 

lösningen av kommunala och sociala uppgifter, som är av 

betydelse för det område, som omfattas av Örgryte församling. 

 

§ 2 Medlemskap 

För att bli medlem av föreningen fordras att vara kommunalt 

röstberättigad och bosatt inom föreningens verksamhetsområde. 

 

§ 4 Rösträtt 

Varje medlem äger en röst. 

Vid fattande av beslut inom föreningen och styrelse gäller vid  

lika röstetal den mening som ordföranden vid sammanträdet 

biträder. Röstning med fullmakt godkännes ej. 

 

§ 7 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som  

består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, vilka 

samtliga väljes vid ordinarie höstsammanträdet. Styrelsen  

utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och 

kassaförvaltare. 

 

§ 10 Revisorer 

Till att granska föreningens förvaltning och räkenskaper 

 väljes vid ordinarie höstsammanträdet två revisorer och en 

suppleant. 

 

§ 12 Ärenden vid ord. sammanträden 

Styrelse- och revisionsberättelserna föredras vid ordinarie 

vårsammanträdet liksom även frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen samt årsavgiftens storlek för året därpå. Vid ordinarie 

höstsammanträdet väljes styrelse och revisorer såsom i §§7 och 

10 stadgas. 

 

§ 14  Politiska och religiösa frågor  

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

 

 

§ 16   

Vid sammanträde beslutas endast i fråga, som angivits i 
kallelsen.  

            

Det är Örgryteföreningen som 

- ansvarar för och bekostar flaggningen 

och julgranen på S:t Sigfrids plan 

- har skapat och underhåller 

Kulturpromenaden 
 

 

 
 
 

Vi bevakar planerna för S:t Sigfrids plan 
 

Vi arbetar för att våra grönområden  

underhålls 
 

Vi verkar för bättre trafikförhållanden 

 i hela vårt område 
 

Besök vår hemsida 

www.orgryteforeningen.se      
 

 

 
 

 

Höstmöte  

2015 
 

 

 

 

http://www.orgryteforeningen.se/

