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2020 var ett märkligt år i föreningen.
Viruset Covid 19 tvingade oss att ställa in årsmötet den 22 april 2020. Vi hade planerat
ett intressant och lockande program, skrivit och tryckt upp kallelser som skickades med
post till medlemmarna. När mötet avblåstes hade några redan hunnit anmäla sig och
detta återbetalades.
Programmet, en paneldebatt med representanter från nio olika partier med
följande personer: Axel Josefsson (M), Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt, (D),
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Jörgen Fogelklou (SD), Anna Sara Hansson
Perslow(C), Elisabet Lann (KD), Klara Holmin (Mp) samt Peter Lintin-Wold (L) med
flera. Politikerna presenterades på hemsidan.
Inför detta vårmöte uppmanades medlemmarna att inkomma med frågor som skulle
lyftas och dryftas vid paneldebatten. Totalt sammanställdes 26 frågor inom områdena
Trafik, Natur & Kultur samt Trygghetsskapande. Vi hade också rekryterat Gunilla
Grahn-Hinnfors, från Västsvenska Handelskammaren som moderator.
Under sommaren minskade den samhällsfarliga smittan. Styrelsen hoppades in i det
sista att kunna hålla ett höstmöte 25 november med programpunkten ovan, men när
den andra vågen i pandemin slog till med full kraft kom från regeringen nya stränga
restriktioner som stoppade också detta fysiska möte.
Styrelsen beslöt att hålla ett Alternativt Års-& Höstmöte. Medlemmarna fick
poströsta. Vi genomförde ett digitalt kombinerat års- och höstmöte den 25
november som inkluderade årsmötesförhandlingar, val av styrelsen och revisorer samt
stadgeändringar. Poströstningen redovisades vid detta digitala-möte som också
spelades in och visades på hemsidan.

Tio styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra fysiska utöver det konstituerande
styrelsemötet; samt 6 digitala styrelsemöten över zoom och ett digitalt möte med
valberedningen.

Vad vi gjort
•

Flaggningen och julgranen på Sankt Sigfrids plan har skötts och fungerat väl .

•

I år har tillkommit ett avtal med kommunen om elanslutningen till julgranen.

•

Föreningen har bevakat, agerat och informerat medlemmar via hemsidan, sociala
medier och med mail om viktiga frågor. Allt från trafik och nybyggnationer till
förbättringsåtgärder, historiska perspektiv och tips på utflyktsmål. Här några exempel:
a) Uppföljning om bygglovet som upphävdes och överklagades gällande ny-och
tillbyggnad av över 400 bostäder på Prästgårdsängen.
b) Om Kinas förfrågan att bygga ett konsultat på Sankt Sigfridsgatan 85.
c) Varning till cyklister att se upp vid rondellen Danska Vägen/Kärralundsgatan! En
nivåskillnad på 5 centimeter mellan cykel- och gångbana har skapat olyckor.
Efter kontakt med kommunen åtgärdades cykel-gångbanan.
d) Två inskriptioner på Valåsbergets högsta punkt lyftes fram.
e) Stoppa klottrarna i Örgryte. Aldrig har det klottrats så mycket i Örgryte.
Utvecklingen oroar. Det kommunala och polisiära arbetet med att stävja
skadegörelse av det offentliga rummet är otillräckligt såväl förbyggande som
saneringen. Det krävs gemensamma krafter från alla i stadsdelen.

Ekonomi: Kostnader för föreningens administration hålls fortsatt låga. Överskottet för år
2020 uppgick till 15 735 kr jämfört med underskottet 21 368 kr för 2019.
Banktillgodohavande 2020-12-31 utgjorde 129 772 kr inkl. förbetalda medlemsavgifter
för 2021 om 2400 kr. Cirka 320 har betalat medlemsavgiften år 2020. 21 250 kr var
kostnaden för 2019 års julgran varav 11 360 kr skänkts av medlemmarna som frivilligt
granbidrag.
Örgryte 2020-12-31
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