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. 2017 var ett aktivt år i föreningen som engagerat många medlemmar.
•
•
•
•
•
•

Föreningen har haft två medlemsmöten under året, där båda hölls i
församlingshemmet, Örgryte nya kyrka.
Styrelsen har hållit nio styrelsemöten utöver det konstituerande styrelsemötet.
Föreningen har haft fem olika event/arrangemang utöver medlemsmötena.
Styrelsen har tagit fram nya skyltar.
Styrelsen har arbetat med information och PR
Föreningen har arbetat intensivt med att belysa Sankt Sigfrids plans
möjligheter och tillkortakommande.

EVENT / AKTIVITER / PROJEKT:
Trädvandring i Överåsparken den 17 maj lockade ett 30-tal örgrytebor till exkusionen
med kommunens specialister. Här växer många spännande träd med poetisk namn
importerade från världens alla hörn såsom Korkalm, Kaukasisk vingnöt, Sumpcypress,
Ginko, Mammutträd, Hemlock, Katsura med flera.

Vårmötet den 26 april hade två uppskattade programpunkter: 1) en Quizz med
Örgrytefrågor tagna från våra kulturskyltar där vinnande laget premierades med
presentkort från Kålltorps Handelsträdgård. 2) Skulptör Pål Svensson, uppväxt i
1800-tals slottet Stora Torp och i dag boende i förvaltarbostaden berättade om hur
han arbetar med ljus och mjuka linjer och en stenhårt material.
Örgryteföreningen firade 90 år den 3 september med ett drygt 100-talet gäster.
Kalaset hölls i villa Överås. På programmet stod alllt från guidadvisning av Överås,
underhållning, lotterier, fika med mera.
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Besök hos Bouleklubben Seniorerna på Apslätten i Kålltorp den 23 oktober
lockade några få medlemmar. Det dåliga vädret hindrade dock inte de inbitna
spelarna att introducera spelet för oss som gäster.
Guidad visning av Kasper Sahlin prisade flerbostadshuset Studio1 i Örgryte Torp
den 14 november. Olof och Ingela Wettre öppnar dörren och förevisade huset för ett drygt
20-tal medlemmar.

Höstmötet den 15 november inleddes med mingel i foajen med mousserande och
skål för 90 åringen. En viktigt programpunkt var Sanktas-gruppen presentation av
arbete med motionen för ett attraktivare Sankt Sigfrids plan. Därefter höll etnolog
Mats Sjölin ett intressant anförande om Namnberedningens arbete med att ta fram
namn på nya gator, orter och platser.
Julklappsvagnen kom lördagen den 2 december till Sankt Sigfrids plan för att samla
in gåvor till behövande barnfamiljer. Örgryteföreningen var på plats och bjöd på
glögg och pepparkakor. Föreningen samarbetade med Ringlinjen och
Stadsmissionen i detta arrangemang.
Föreningen kopplades in i engagemanget kring planerna att lägga ett kinesiskt
konsulat i Stora Torps park den 15-16 december. Massiva protester hade kommit
till utryck från såväl boende i närområdet som från många Örgrytebor.
Sanktasgruppen har arbetat intensivt under hela året med att finna en lösning som
kan göra Sankt Sigfrids Plan inbjudande och funktionell som kommunikationsplats.
De har utöver åtta sammanträden och flera olika möten på Sankt Sigfrids Plan
presenterat sitt arbete och förslag på 90-års kalaset, höstmötet och inte minst för
Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Park o Natur samt Kretsloppskontoret. Vid
årets slut utmynnade allt arbete i Göteborgsförslaget.
Skyltar, underhåll och utveckling av Kulturpromenaden – Nya skyltar har tagits fram
om gränsekarna. Samtidigt har det gjorts en skyltrevision av de gamla skyltarna,
såsom att en skylt flyttas eller kompletteras, renoveras, byts ut, några texter ändras
samt arbete med ny formgivning.

ÖVRIGT:
Information och PR om föreningen – annonsering samt artiklar i Örgryte Härlanda
Posten och Senioren. Vidare har vi vid delat ut välkomstbrev informtion om
föreningen till nyinflyttade i Örgryte Torp, också i andra områden. Tryckt upp
banderoller samt beach-flaggor inför 90 års jubileet.
Sammanställt ett urval av föreningens arbete under 90 år till en bordstablett som
trycks upp på papper som används vid dukning på höst – och vårmötet.
Kommunikationen ut till medlemmar. Vi har fortsatt att försöka få in medlemmarnas
mailadress samt och har gjort justeringar på hemsidan.
Örgryte 2018-04-18
Styrelsen för Örgryteföreningen/gm
Titti Thorsell, ordförande 2017
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