
ÖRGRYTEFÖRENINGEN 

Protokoll från Höstmötet måndagen den 16 november år 2015 i Örgryte 
Församlingshem 

§1 Ordförande Noëlle Hörnquist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 

§2 Möte godkände kallelsen. 

§3 Föreslagen dagordning godkändes. 

§4 Noëlle Hörnquist valdes till ordförande för kvällens möte. 

§5 Madeleine Perhage valdes till sekreterare för mötet. 

§6 Till justerare valdes Curt Andrén och Stig Gunneling 

§7 Protokollet från Vårmötet 2015 som varit utlagt på Hemsidan ansågs därmed föredraget. 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§8 Val av styrelse: Tre styrelseledamöter har valt att lämna sina uppdrag: Noëlle Hörnquist, 
Heidi Krohn och Madeleine Perhage. År 2012 invaldes Willem Fock och Hans Manner och 
de önskar fortsätta. Petra Ekengren och Fredrik Blidberg invaldes år 2014 och kvarstår. Karin 
Prydes plats har stått tom hela året, då hon aldrig ställde upp. 
Ny invalda till styrelsen blev Joel Karlsson som bor i Jakobsdal, David Herman som bor på 
Olof Skötkonungs gata, Titti Thorsell som bor i Överåsparken och Ingrid Heslén-Brunius 
uppvuxen på Överåsgatan. Mötet beslutade att välja in ovanstående personer till styrelsen. 
Vi tackar valberedningen för de har lagt ner ett stort arbete med att rekrytera nya personer till 
styrelsen. 

§9. Val av revisorer: Revisorerna välj på ett år. Gunnar Dyhre, Britt Rolfson och Åsa 
Widegren kvarstår som revisorer ytterligare ett år. 

§10. Styrelsens rapporter föredrogs av ordförande: Inget nytt angående Sankt 
Sigfridsplan. Byggnationen på Stora Torp är i full gång. Om Västlänken finns inget nytt att 
rapportera just nu. De river nu Hjälpmedelscentralen på St Sigfridsgatan och därefter blir det 
under några år upplag för Västlänken. När det gäller Miljö och Grönområden är det lugnt nu. 
Kulturpromenaden har nu 25 st skyltar, de två senaste täcker upp två skolor nämligen 
Böskolan där skylten står framför skolan. Örgrytes första skola står skylten vid 
Klockarestigen. Det har inte hänt så mycket med ny rekrytering under hösten vad gäller 
utdelning. Däremot har styrelsen satt upp en agenda för samarbete med skolorna i vårt 
närområde. Första skolorna där vi ska vara med och presentera oss är Skårs skolan och 
Montessori skolan ”Casa dei Bambini” där vi ska närvara bl.a. nu i november, när de har sina 
Höst-och Julmarknader. 
Vi har hittills 260 betalande medlemmar varav 128 st har betalat granavgift. På vårt 
pluskonto finns ca 46 000: - och på sparkontot finns ca 81 000: -.  



Fortsätt besöka vår Hemsida där det finns mycket att informera sig om eller för att lämna 
förslag och frågor till styrelsen.  Glöm inte vårt projekt om det Gamla Örgryte och lämna 
gärna in gamla bilder och berättelser från Örgryte.  

NI kan också följa oss på Facebook, där 745 personer nu är med i Örgryte grannsamverkan. 
Njut av ”Anders Hörna” som finns på Facebook och på Örgryteföreningens hemsida. Årets 
julgran är beställd. De ska kolla ljuset extra noga eftersom det var mycket strul förra julen 
och det kostar oss en del pengar varje gång. Granen ska vara uppe till 1:a advent. 

§11. Inga motioner från medlemmarna har inkommit. 

§12. Övriga frågor: Det är skräpigt på och vid St Sigfrids Plan, det är även mycket aktiviteter 
av ungdomar som inte alltid ses med blida ögon, det de håller på med. Fastighetsägaren har 
sagt upp Video butiken dit en del ungdomar lär ha kommit. Ring gärna polisen när du ser 
något konstigt, vi vill få ett slut. Vår närpolis finns i Gamlestaden.  
Vid Ekorrdungen/Skårsskolan är ett problem område där luntas det ofta och det är ungdomar 
från vårt område som står för detta. Ring och anmäl till polisen. 
Poliserna som har sitt stora garage vid St1 macken de kör alltid St Sigfridsgatan de borde 
variera sin färdväg för att synas lite mer.  

§13. Willem tackade de avgående styrelsemedlemmarna Noëlle Hörnquist, Heidi Krohn och 
Madeleine Perhage för ett fantastiskt bra nerlagt arbete ett extra stort tack till vår ordförande 
Noëlle som hållit i ordförandeklubban i åtta år och det har hon gjort med glans + allt annat 
hon utfört i styrelsen. De avgående sa också några ord till våra medlemmar och tackade för 
de fått representera styrelsen och det har de gjort med glädje. 

§14 Ordförande tackade de närvarande för uppmärksamheten och avslutade mötet som nu 
skulle övergå till att lyssna och ställa frågor till trädgårdsmästare Gösta Andreasson från 
Kålltorps Garden Center och antikhandlare Knut Knutsson från Antikrundan. 

Vid protokollet 

Madeleine Perhage    Noëlle Hörnquist 
Sekreterare     Ordförande 

Justeras 

Curt Andrén     Stig Gunneling  
Lillkullegatan 33    Lillkullegatan 33


