
Protokoll från Örgryteföreningens Vårmöte den 5 april 2006 
 
§1 Jan Boëthius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Mötet godkände kallelsen. 
 
§3 Dagordningen, som presenterades i power-point version, godkändes. 
 
§4  Till ordförande för mötet valdes Jan Boëthius. 
 
§5 Till sekreterare för mötet valdes Inga Hahn. 
 
§6 Till justeringsmän utsågs Sigurd Walldal och Hans Lindberg. 
 
§ 7 Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§8 Verksamhetsberättelsen för 2005 lästes upp och godkändes. 
 
§9 Anna-Karin Lundberg redovisade den ekonomiska rapporten: ingående balans 
 2005 var 69 tkr och utgående balans 31 dec 2005 var 133 tkr. I utgående balans 
 ligger bidraget om 25 tkr från Olof & Caroline Wijks fond till skyltar, samt 
 granbidrag för julgranen som belastar 2006 års redovisning. Samtidigt tackades 
 för de extra granbidrag som influtit under året. 
 
§10 Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2005. 
 
§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet. 
 
§12 Valberedningen meddelade att de önskar kvarstå. Mötet beslutade återvälja 
 Robert Hörnqvist, Amy Wilandh och Marianne Stråhlman. 
 
§13 Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 50:-, för 2007.  Mötet beslutade enligt 
 styrelsens förslag. 
 
§14 Styrelsens rapporter: 
 - Från Eva-Maria Hellqvist, intendent för Park och Natur i Örgryte/Härlanda, 
 meddelas om röjning och plantering bakom Ryska konsulatet; röjning och 
 plantering av två avenbokar med ekblad i Överåsparken; reparation av trappor 
 och räcken på Överåsberget i vår; skyltsättning av träden i Överåsparken; 
 röjning runt statyn vid Sankt Sigfridsplan. Plantering av klematis vid några träd i 
 parken vid Sankt Sigfridsplan bekostas av Örgryteföreningen.  
 - Park & naturförvaltningen står inför en omorganisation: ny chef är Jakob 
 Andreasson och ny intendent för Örgryte/Härlanda från och med 1 maj är Leif 
 Karlsson.  
 - Ordföranden informerade om kontakt med Trafikkontoret och ordföranden för 
 Trafiknämnden angående ombyggnad av Sankt Sigfridsplan. 
 - Byggnadslov är beviljat för den rysk-ortodoxa kyrkan. 
 - Rådjuren – ett antal djur är avskjutna i Överåsparken. 
 - Renovering av belysningsstolpar är inte aktuellt för närvarande. 



 - En färdig skylt (Stora Torp) visades för medlemmarna. Övriga skyltar visades 
 med power-point presentation. Önskemål framfördes om skyltarnas text på 
 promenadbroschyren som styrelsen skall ta fram. 
 

- Hemsidan presenterades: www.orgryteforeningen.se 
 
§15 Motioner från medlemmar: 
 En motion vid höstmötet om rabatt på Kålltorps Gardencenter har resulterat i att 
 medlemmarna endast behöver tala om att de är medlemmar i Örgryteföreningen 
 för att få 10% rabatt vid inköp och behöver alltså inte visa upp något 
 medlemskort.  
  
 Anita Grönkvist Beyer har begärt att föreningen arbetar för att sänka hastigheten 
 på Danska vägen.  
 
 Stefan Kronwall har föreslagit ett pris till den som skottar sin trottoar bäst under 
 vintersäsongen. 
 
§16 Övriga frågor 

a) Bättre underhåll av gator önskas. Gatorna i området är dåligt skötta med 
stora hål som ej åtgärdats efter bl a tjällossningen.  

b) Poliskontor önskas till Örgryteområdet.  
c) Flera behållare med lock för hundavfall önskas till området. 
d) Önskemål om återvinningsstation i Skår, förslagsvis vid Grönstensplatsen. 
e) Önskemål om bevakning av vad som skall ske med Radiohuset. 

 
§17 Mötet avslutades. 
 
 
 
    Justeras: 
     
 
………………………………….  ………………………………………… 
Inga Hahn, sekr    Sigurd Walldal 
 
 
…………………………………..  ………………………………………… 
Jan Boëthius, ordf   Hans Lindberg 
 
 


