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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
Styrelsen för Örgryteföreningen får härmed avge berättelse för året 2015  
 
Årets styrelse  
Ordförande:          Noëlle Hörnquist                          
Vice.ordförande:   Heidi Krohn 
Sekreterare:         Madeleine Perhage 
Kassör:                 Hans Manner  
Ord. ledamot:       Willem Fock                   
                             Fredrik Blidberg  
                             Petra Ekengren 
Ersättare:             Karin Pryde  

         Louise Gedda Christenson 
 
Revisorer:             Gunnar Dyhre och Per-Åke Wetterqvist  
Revisorsuppleant: Britt Rolfson  
 
Valberedning:        Turid Ryan, Titti Thorsell och Åke Jakobsson. 
 
 
Föreningen har haft två allmänna möten under året. Båda hölls i Örgryte 
församlingshem.  
Vid Vårmötet serverade krögaren Ulf Wagner berättelser om sin 60- åriga matresa 
från barn till stjärnkock. Därefter kom Lars Karlsson med flera andra representanter 
från Trafikverket med information om Västlänken.   
 
Vid Höstmötet gästades vi av trädgårdsmästare Gösta Andreasson från Kålltorps 
Handelsträdgård som gav oss tips och idéer för trädgården. Efter pausen bjöd Knut 
Knutsson, känd profil från Antikrundan, på spännande historier om antikviteter och 
auktioner. 
 
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 haft tät kontakt med Park och Natur bland annat om tidpunkten för 
rensning av dammen i Överås parken. I dammen bor fridlysta salamandrar 
vilket gör detta arbete känsligt. Nu har det bestäms att under november månad varje 
år städas dammen. Då har salamandrarna krupit upp på land och risken att störa 
eller skada dem är utesluten. 
 
2015 har styrelsen fortsatt arbeta med rekrytering bland annat delat ut foldrar, vilket 
lett till nya medlemmar, från 353 medlemmar till 365 medlemmar. 
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Aktiv kulturpromenad. I dag är 23 skyltar uppsatta. Ytterligare två skyltar är färdiga 
för att sättas upp så fort vi fått klart med tillstånd om placering, en är skylten om 
första skolan i området som låg vid Örgryte gamla kyrka och den andra är om 
Böskolan. Ny broschyr med uppdaterad karta kommer skickas ut och läggas upp på 
hemsidan. 
Kontinuerligt sker underhållsarbete av skyltarna, rengöring och ibland byte av 
skyltar till och med stolpar. 
Lanseringen av kulturpromenaden till skolorna fortsätter, nu har vi besökt två 
skolor. Det skedde i samband med årets julbasarer vid Montessoriskolan Casa samt 
Skårsskolan. Målet med detta arbete är att presentera Kulturpromenaden som ett 
möjligt läromedel. Det finns i närområde och beskriver historia, kultur och geografi 
kombinerad med fysisk aktivitet och andra positiva dimensioner för elever och för 
området i stort.  
Vårt arbete fortsätter med inventering av nya möjliga objekt, vi tittar bland annat på 
”gröna objekt” och ”idrottsliga”.  

Vår hemsida - www.orgryteforeningen.se – vi vill tacka medlemmar som lämnar 
synpunkter, frågor, förslag eller meddelar när något inte står rätt till eller behöver 
åtgärdas, utan alla dessa ögon skulle vi inte alltid kunna värna om och agera. 
Styrelsens uppmaning till medlemmarna att skicka in gamla bilder och berättelser om 
hur det såg ut och var förr i tiden, kvarstår.  

Livaktig är Örgryteföreningens Facebooksida ”Örgryte Grannsamverkan”. Den 20 
mars 2016 registrerades sammanlagt 900 följare. Målet med Facebooksidan är att vi 
med gemensamma krafter skall minimera brottsligheten i vårt närområde. Sidan 
verkar som en förlängning av det befintliga engagemanget med 
grannsamverkansskyltning och samarbete grannar emellan. Detta sociala medie-
verktyg visar att vi når varandra snabbt och att vi har allt fler ögon som samverkar. 
Gå in på: www.facebook.com/orgrytegrannsamverkan.  
 
Ekonomi - Kostnader för föreningens administration hålls fortsatt relativt låga. 
Medlemsavgifterna var 32 525 kronor och frivilligt granbidrag 17 135 kronor. Fakturan 
för julgranen 2014 betalas oftast in på det nya året, så också i år. Julgranen blev lite 
dyrare på grund av problem med ljusslingan, vilket krävde extra utryckningar, totalt 
29 186 kronor.  

Inbetalningskort med den nya medlemsavgiften på 150 SEK fr.o.m. 2016, skickades i 
samband med kallelsen till höstmötet 2015. Styrelsen ambition med den nya 
medlemsavgift är att fortsätta kunna bemöta föreningens olika omkostnader såsom 
Kulturpromenaden och Julgranen, när den frivilliga granbidraget inte räckte till. Vilket 
har varit fallet de senaste åren, trots att så många medlemmar skänker bidrag till 
granen! Vilket är fantastiskt!  

Styrelsen har under 2015 haft åtta möten, varav sex är protokollförda och två är så 
kallade kuverteringsmöten där kallelsen inför de två allmänna mötena läggs i kuvert 
och adresseras.  
 
 
Örgryte 2016-04-12  
Styrelsen för Örgryteföreningen  
Noëlle Hörnquist, ordförande 2015 
 
 


