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Föreningen har haft två allmänna möten under året. Båda hölls i Örgryte församlingshem.
Vid Vårmötet berättade Hans Lindkvist, från Park & Natur i Örgryte, om vad som händer i våra
gröna områden. Därefter bjöd arkitekten och Örgrytebo Olle Anderson på en historisk resa om
”Funkisen” i Skår, en berättelse om husen med de platta taken, livet och tiden.
Vid Höstmötet gästades vi av Elisabeth Forsberg, projektledare för byggprojektet Örgryte Torp,
som uppdaterade oss om senaste nytt med byggandet som just startat. Efter pausen var det dags
att njuta av «Världens bästa Göteborgshumor » med författare och PS-tecknare Sture
Hegerfors.
Föreningens arbete med berörda myndigheter kring underhåll och/eller upprustning av våra
grönområden, promenadstigar, belysning, hållplatser, återvinningsstationer, m.m. har pågått
fortlöpande under året. Flera ärenden ha skett på medlemmarnas initiativ vilket är väldigt roligt.
Föreningen har också haft tät kontakt med myndigheterna kring frågor som berör trafik inom
vårt område med anledning av betalstationerna och Västlänken projektet.
Byggnadsprojekt i området följdes upp: Framtidsplanerna kring GAKO huset vid Sankt
Sigfridsgatan. Byggandet av ”Örgryte Torp” vid Stora Torp – där vi deltagit i olika
informationsmöten och inbjudit ansvariga till Höstmötet.
2014 har styrelsen fortsatt arbeta med rekrytering vilket lett till närmare 45 nya medlemmar.
Det är väldigt glädjande att se föreningen fortsätta växa och kunna vara en viktig röst för
värnande av vår närmiljö.
Vår historiska kulturpromenad med sina 23 skyltar underhölls kontinuerligt och styrelsen
fortsätter sitt arbete med inventering av nya möjliga objekt och bland annat ”Gröna objekt” då
vi har ett antal träd i vårt område som är värda att bevara och värna om.
Vår hemsida - www.orgryteforeningen.se - besöks allt oftare och av allt fler medlemmar som
vill följa upp vad som händer i vårt område, läsa om Örgrytes historia eller använda
möjligheten att förmedla allmänna synpunkter.
Örgryteföreningen har nu initierat Facebooksidan ”Örgryte Grannsamverkan”. Målet med
Facebooksidan är att vi med gemensamma krafter skall minimera brottsligheten i vårt

närområde, och sidan verkar som en förlängning av det befintliga engagemanget med
grannsamverkansskyltning och samarbete grannar emellan. Med detta socialamedie-verktyg
kan vi nå varandra än snabbare och framför allt får vi fler ögon som samverkar. Gå in på:
https://www.facebook.com/orgrytegrannsamverkan.
Ekonomi - Kostnader för föreningens administration hålls fortsatt relativt låga. Vår- och
Höstmöten har blivit lite dyrare och underhållet av flaggstängerna innebär en relativt stabil
kostnad.
Däremot och för femte året i rad räckte inte granbidraget till årets julgran (runt 25.000:-), trots
att många medlemmar betalat extra för granen. Julgranen på Sankt Sigfrids plan är en
uppskattad tradition som medlemmarna vill behålla. Därför har styrelsen de senaste åren tittat
på och presenterat andra lösningar, men dessa har inte varit så populära bland er medlemmar. I
år valde styrelsen att presentera en motion om en enhetlig avgift där granavgiften ingår –
förslagsvis av en ny medlemsårsavgift på 150:-. Detta godkändes vid två omröstningar på Våroch Höstmötet 2014. Den nya medlemsavgiften blir därmed 150:- fr.o.m. 2016.

Styrelsen har under året haft 7 möten.
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