
Protokoll från Örgryteföreningens vårmöte 13 april 2011 
 

• Föreningens ordförande Noëlle Hörnquist öppnade mötet. 
 

• Vårmötet godkände kallelsen. 
 

• Vårmötet godkände föreslagen dagordning. 
 

• Vårmötet valde Noëlle Hörnquist till ordförande för mötet. 
 

• Vårmötet valde Louise Gedda Christenson till sekreterare för mötet. 
 

• Vårmötet valde Kerstin Malmcrona och Anita Grönkvist Beyer till justeringsmän. 
 

• Vårmötet ansåg att protokollet från höstmötet 2010, som funnits utlagt på hemsidan, 
därmed kunde anses genomgånget. Det godkändes och lades till handlingarna. 

 
• Verksamhetsberättelsen för 2010 var utdelad och ansågs av mötet som föredragen. 

Den godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelsen kan läsas på 
hemsidan. 

 
• Föreningens kassör, Magnus Josefsson, föredrog den ekonomiska rapporten för 

2010. Året gav ett litet överskott, 3.568:40. Vidare kunde Magnus konstatera att 
intäkterna från medlemsavgifterna minskat något, samma sak gäller den frivilliga s k 
granavgiften. Föreningen har liksom föregående år ca 100.000:- i kassa.  

 
• Föreningens revisor Per-Åke Wetterqvist föredrog revisionsberättelsen för 2010. 

Revisorerna hade, efter förslag till periodisering av medlemsavgifter fr o m 2011, 
funnit räkenskaperna förda i utomordentligt god ordning och föreslog ansvarsfrihet 
för styrelsen för 2010. Revisorn önskade, och fick, som ”motprestation” vårmötets 
applåd som tack till styrelsen för det ideella, oavlönade och förtjänstfulla arbete som 
styrelsen lagt ned.  

 
• Sammankallande i valberedningen, Birgitta Hellekant, meddelade att Marianne 

Strålman nu utgått ur föreningen och därmed också valberedningen. Som ersättare 
för henne föreslog Birgitta Bengt Wallin (ej närvarande på mötet, men tillfrågad och 
villig att vara med). Mötet valde enligt förslaget. 

 
• Styrelsens rapporter: 

Styrelsen är efter höstmötets inval av nya medlemmar ”fulltalig” igen, dvs numera 
arbetar 8 personer med föreningens angelägenheter. 

 
Närmiljö och grönområden:  
Park och Natur hälsar via Johan Blomqvist att man nu arbetar för fullt med 
vårstädning, bl a med upptagning av grus och allmän städning av t ex bäckravinen 
utmed Delsjövägen.  



 
Johan meddelade också att upprustningsarbetet i Kallebäck, som inleddes 2010 i 
samarbete med fastighetsägarna, kommer att fortsätta under 2011 – bl.a. rustas 
lekplatsen vid Omvägen, promenadvägarna i ekskogen, ny asfalt läggs vid Mjölktorget 
och vid Prästängsparken m.m.  

 
Flera lekplatser i området har lagts ned senaste åren men Park o Natur arbetar så 
mycket de kan med upprustning av de befintliga. Stenströmsgatans samt 
Landerigatans lekplatser står på tur. 
Två lekplatser (Räntmästaregatan och Daltorpsgatan) som skulle lagts ned är nu i 
återigen i bruk, tack vare ett starkt engagemang från de omkringboende som har 
tagit underhållet i egen regi. 

 
Vad gäller Gubberoparken fortsätter diskussionen med fastighetsägare om vad som 
ska göras – det är för mycket genomfartstrafik nu och det sliter väldigt mycket på 
parken. Park o Natur vill gärna ha bort genomfarten. 

 
Överåsparken – dammen till spegeldammen ska renoveras, arbetet har påbörjats. 

 
Under 2011 görs en stor inventering och trädplanering för alla gatuträd, för att 
utröna vilka som behöver bytas ut. Vi har många gamla träd i Örgryte! 

 
Johan vill gärna att vi påminner alla Örgrytebor om att de är välkomna att ringa på 
telefonnummer 031- 15 00 17 för att anmäla trasig/dålig belysning, grenar över vägar 
eller annat.  

 
Göteborg Energi har under sommaren arbetat med kabelläggning mellan Gårda och 
Kallebäck. Böskolan och ett antal föräldrar har nu hört av sig till styrelsen och anmält 
stor oro för den magnetfältexponeringen som barnen utsätts för runt om skolan där 
de vistas dagligen. De senaste mätningarna visar ett högt årsmedelvärde. Styrelsen 
har bett Göteborg Energi om mer information kring detta och om åtgärder planeras.   

 
Trafikförhållanden:  
Styrelsen har arbetat aktivt med betalstationernas placering i vårt område och vill nu 
lyfta fram frågan om behovet av parkeringsplatser utanför betalstationerna.   

 
Vi har också önskat ett cykelställ vid bänken i korsningen Skårsgatan/Delsjövägen– 
idag används de fina små träden och hela gräsmattan som cykelparkering av båda 
barn och vuxna som sedan tar spårvagnen in till centrum. Trafikkontoret har tagit 
med vårt önskemål i sin planering 2011.  

 
Trafiken vid Delsjövägen är mycket livlig med långa köer morgon och eftermiddag. 
Inga nyheter om åtgärder dock. 

 
St Sigfrids plan: 
Bensinstationens tomt används numera som parkeringsplats. Inom kort sätts 
betalstationer upp. Johan Blomqvist från Park o Natur meddelade att de väntar på att 



kunna ta över området och påbörja arbetet med parkanläggningen. Arbetet skulle 
startat 2010 men så länge saneringsarbetet inte är färdigt/godkänt är det 
Fastighetskontoret som ansvarar för området.   
Inga nyheter från Trafikkontoret eller Stadsbyggnadskontoret angående när det 
kommer med i kommunens produktionsplan eller angående arbetet kring utformning 
och gestaltning av bensinstationens gamla tomt! 
Flaggstängerna har besiktigats, nya vimplar köpts in och Christoffer Curry som driver 
fiskaffären på St Sigfrids plan har lovat att flagga regelbundet. 
Byggnationen av den rysk-ortodoxa kyrkan är lagd på is. 
 
Stora Torp: 
Föreningens synpunkter angående i första hand trafikförhållandena (rondell 
Delsjövägen/Bögatan samt rondellen vid St Sigfrids plan) har skickats till 
Stadsbyggnadskontoret. 
 
Kulturpromenaden: 
Fortsätter att växa fram - i år blir det historien kring Delsjöbäcken, kvarnarna som en 
gång fanns där, samt även badet vid St Sigfrids plan som skrivs, och två nya skyltar är 
under bearbetning. Behjälplig är som vanligt vår ”områdeshistoriker” Birgitta 
Hellekant.  
När skyltarna satts upp meddelas detta på hemsidan. 
Besiktning och städning av våra befintliga skyltar pågår kontinuerligt. 
Skylten Bö Herrgård sätts tillbaka på sin ursprungliga plats vid bäckravinen. 

 
Projektet ”Vår närmiljö” som innebär att kulturpromenaden används i samarbete 
med skolorna inom Örgryte, har inletts. Två skolor har hittills anmält sitt intresse – 
Skårsskolan och Böskolan och pedagogerna inom varje skola arbetar just nu med 
upplägget av aktiviteterna. Elevernas upplevelser och arbeten kommer att publiceras 
på vår hemsida.  

 
Vår hemsida www.orgryteforeningen.se  
Besök vår hemsida för att få veta vad som händer i området. 
Nyhetsbloggen uppdateras ofta. Under rubriken historia har det tillkommit ett antal 
nya texter – om gatunamn i Örgryte, om skolorna i vårt område, mm.  
Gör en virtuell kulturpromenad, läs mer om alla skyltar och planera dina 
kulturutflykter i Örgryte, lämna synpunkter och frågor kring det som rör vårt 
närområde. 

 
Rekrytering 
Den nya foldern som kombinerar information om föreningen och om 
kulturpromenaden är snart färdig. Med den inleds en ny rekryteringsinsats under vår 
2011 med fortsättning höst 2011. Föreningen har idag ca 630 betalande 
medlemshushåll men vi behöver bli fler, även om styrelsens ambition fortsatt är att 
hålla kostnaderna så låga som möjligt. 

 
• Inga motioner från medlemmarna hade inkommit. 

 



 
• Övriga frågor: 

Ekmanska sjukhuset färdigställer 20 platser för ensamkommande flyktingbarn - vem 
vet mer? Några närliggande bostadsrättsföreningar har fått information. Vad händer i 
övrigt med fastigheten och äldreboendet?  

  
Örgryte är fortfarande för dåligt upplyst kvälls/nattetid. St Sigfridsgatan är ofta 
mörklagd. 

 
• Ordföranden avslutade mötet och tackade för livligt deltagande. 

 
Vid protokollet 
Louise Gedda Christenson  Noëlle Hörnquist 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
Justerare   Justerare 
Anita Grönkvist Beyer  Kerstin Malmcrona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


