
 
 
ÖRGRYTEFÖRENINGEN 

 

§ 1    Ordförande Inga Hahn förklarade vårmötet 07-04-24 öppnat 
 
§ 2    Vårmötet godkände kallelsen. 
 
§ 3   Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§ 4    Inga Hahn valdes till ordförande för mötet. 
  
§ 5    Monica Påhlsson valdes till sekreterare. 
 
§ 6    Till justerare valdes Doris Davidsson och Pål Jeppsson. 
 
§ 7    Sekreteraren läste upp protokoll från höstmötet. Det godkändes och lades till  
         handlingarna. 
 
§ 8    Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen 2006. Den godkändes och lades 
          handlingarna. 
 
§ 9    Anna-Karin Lundberg föredrog ekonomisk redovisning 2006, som bygger på 
         547 betalande medlemmar. Redovisningen godkändes. 
 
§ 10   Gunnar Dyhre läste upp revisionsberättelsen 2006. 
 
§ 11   Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2006. Gunnar Dyhre framförde 
          medlemmarnas tack till styrelsen för engagerad förvaltning. 
 
§ 12   Valberedningens Marianne Strålman föreslog Jan Cedmark till inval efter 
           Nils E Olsson, som avsagt sig. Jan Cedmark valdes. 
 
§ 13   Valberedningen omvaldes med Robert Hörnquist som sammankallande. 
 
§ 14   Årsavgiften 2008 förblir oförändrad, 50 kr. 
 
§ 15   Jan Boethius rapporterade att  

- det kring St Sigfrids plan inte har gjorts framsteg 
- Gatukontoret uppvaktas ständigt om sneda belysningsstolpar 
- häckar och buskar skall klippas så att sikten ej skyms 
Inga Hahn rapporterade att 
- Park&Naturförvaltningen har fått nya pengar för Trygg och vacker 

miljö där Örgryte är en av de stadsdelar, som får del 
- flera skyltar planeras, bl a en vid Kallebäcks Källa 
- brottsstatistiken Härlanda/Örgryte enligt polisen är den lägsta i Göteborg 2005 och 

2006 
Lars Stiernström rapporterade att 
- nya översiktsplanen för Örgryte är intressant 
- arbetet med hemsidan pågår. 



 
§ 16   Motion från Anita Josefsson behandlades. Övergångsstället Danska vägen – 
          Orangerigatan är farligt och behöver markeras. Kronhjortsgatans lekpark 
           behöver rustas upp. Styrelsen tar upp frågorna med berörd förvaltning. 
 
           Bäckravinen har fallna träd, som är nedsågade men ej bortforslade. Jan Boethius 
           har kontakt med Park&Natur i frågan. Deras information finns vid kolerakyrkogården 
           och vid 18e hålet på golfbanan! 
 
           En deltagare påpekade att det enligt stadgarna ej skall behandlas politiska frågor i 
           föreningen och föreslog att § 14 skall strykas. Styrelsen tar emot förslaget och  
           diskuterar det. 
 
§ 17   Ordföranden avslutade mötet och uppmanade alla att värva flera medlemmar 
           med hjälp av våra båda foldrar. 
 
Vid protokollet                                                     Justeras 
 
 
Monica Påhlsson                                                  Inga Hahn 
 
 
 
Doris Davidsson                                                   Pål Jeppsson 


