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Föreningen har haft två allmänna möten under året. Båda hölls i Örgryte församlingshem.  
Vid Vårmötet informerade trafikdirektör Lars-Bertil Ekman och projektledare Per-Bergström-
Jonsson om trängselskatt och betalstationer i vårt område. Efter en intensiv debatt bjöds vi in 
på en virtuell rundtur av Stora Gårda Herrgård av ägaren Willem Fock. Vid Höstmötet fick vi 
återigen besök av trafikverket Region Väst med senast nytt om betalningsstationernas. Nästa 
föreläsare var Åsa Lantz, författare och dramatiker, som berättade om sitt författarskap och - 
om vad vi inte vill veta om Örgryte. 
 
Föreningens arbete med berörda myndigheter kring underhåll och/eller upprustning av våra 
grönområden, lekparker, promenadstigar, belysning, hållplatser, återvinningsstationer, m.m. 
har pågått fortlöpande under året.  

Föreningens uppvaktning av myndigheterna gällande framtidsplanerna för Sankt Sigfridsplan, 
fortsätter men utan att kunna få något klar besked om varken tidsplan eller utformning.  
 
Byggnadsprojektet vid Stora Torp har följs upp med stort intresse. Det är i första hand dess 
påverkan av trafikförhållandena som projektet kommer att medföra som föreningen engagerat 
sig i. Där är föreningens mening att, utöver den inplanerade rondell vid Bö Centrum, att 
programmet för Sankt Sigfridsplan ska vara färdigställt vid inflyttning av de nya bostäderna 
vid Stora Torp.  

Föreningen har engagerat sig i den mycket aktuella frågan om trängselskatt och placeringen 
av betalstationer runt i vårt område. Dels genom att bjuda in Trafikverket Region Väst till 
våra möten för att ge våra medlemmar all nödvändig information, och dels genom att initiera 
en namninsamling om betalstationernas placering som lämnades under våren till Trafikverket. 
En ny placering för betalstationerna har under hösten presenterats av Trafikverket. Något 
föreningen är glad att ha medverkat till. 



Vår historiska kulturpromenad -   
Två nya skyltar har tillkommit – Underås (vid Focus) och Stora Gårda Herrgård (vid 
Delsjövägen). Det finns nu 15 skyltar runt om i Örgryte. Promenaden med kartan och mer 
information om alla skyltar finns på vår hemsida. 
   
Underhåll av skyltarna inneburit en del arbete i form av ”inspektionspromenader”, rengöring 
av nedklottrade skyltar, utbyte av textfilm och ibland nytt skyltmontage. Mest utsatta skyltar 
är skylten Kvarndammen vid Susan och skylten Bö Herrgård vid bäckravinen. Den senaste 
har t.o.m. varit bortplockad under hösten 2010 och alternativ till ny placering har diskuterats. 

Projektet ”Vår närmiljö” i samarbete med skolorna inom Örgryte har initierats. Syftet är att, 
med kulturpromenaden som redskap, uppmuntra barn och ungdomar att upptäcka, utforska 
och lära sig mer om sitt närområde.  
 
Hemsidan – www.orgryteforeningen.se växer fram, utvecklas och kompletteras. Flera nya 
historiska artiklar har tillkommit, Antal besökare har ökat betydligt och alltfler medlemmar 
läser nyhetssidan och använder möjligheten att förmedla synpunkter eller anmäla sig till våra 
möten. 
 
Ekonomi - Kostnaden för föreningens administration fortsätter hållas nere. Julgranen, 
underhåll av flaggstängarna och kulturpromenadens innebär en återkommande men relativt 
stabil kostnad.  
 
Julgranen fortsätter vara en uppskattad tradition som många vill ha kvar men för andra året i 
rad räcker inte granbidraget (2009, - 4000:- och 2010, -2000:-). Något som bekymrar 
styrelsen och kan innebära nya lösningar för julutsmyckningen av St. Sigfrids plan. 
   
Antalet medlemshushåll håller sig kring 610, vilket är något mindre än förra året. Styrelsen 
planerar en ny rekryteringsinsats för 2011 tillsammans med en ny folder.   
 
 
Styrelsen har under året haft åtta möten.  
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