
 

18.00 

 

 

18.30 

 

 

 

19:00 

 

 

 

19.30 

 

19.45 

 

20.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 

Vi samlas i foajén för mingel med    

mousserande i glaset. 

 

Dörrarna öppnas till Stora salen, 

där landgång serveras med 

tillhörande vin/vatten. 

 

HÖSTSAMMANTRÄDE  

Styrelsens rapporter och aktiviteter. 

Val av styrelse och revisor. 

 

QUIZ om kända Örgrytebor. 

 

PAUS  

 

UPPTÄCK SKATÅSOMRÅDET!  

Följ med Per Hallén på rundvandring 

genom bilder i trakten av det populära 

Skatås där det finns mycket mer än 

joggingslingor. I skogen döljer sig 

lämningar efter torp, järnålderns gravar 

och spåren av det tidiga friluftslivet.  

Per Hallén, doktor i ekonomisk historia, 

kom nyligen ut med boken Upptäck 

Skatås. 

 

Mötet avslutas 

 

Vi samlas i foajen för MINGEL 

med mousserande i glaset. 

 

Dörrarna öppnas till Stora salen, där 

det serveras en frestande landgång -

med tillhörande vin/vatten. 

 

HÖSTSAMMANTRÄDE 

Styrelsens rapporter och aktiviteter 

Val av styrelse och revisor 

 

Quiz /lek 

 

PAUS 

 

”Upptäck Skatåsområdet! Följ med på 

en virtuell rundvandring i trakten av det 

populära Skatås där det finns mycket 

mer än joggingslingor. I skogen döljer 

sig lämningar efter torp, järnålderns 

gravar och spåren av det tidiga 

friluftslivet. 

Frågestund 
 

 

 

 

Vi samlas i stora salen där en vårlig 

landgång och ett glas vin serveras.  

 

Ordinarie Höstsammanträde 

- Styrelsens rapporter och aktiviteter 

- Styrelse och revisor väljes 

 

 grannsamverkan i allmänhet och gärna 

om inbrottssituationen i Örgryte. (Ex 

Har det ökat, vad kan vi göra, hur 

arbetar Polisen?? osv). 

 

Kort paus   

 
" Göteborgs utveckling i ett 

tjugoårsperspektiv" kan man lägga till 

exempelvis – ”där Örgryte är en 

spännande pusselbit 

 

 

 Frågestund 

   

 

 

Vi samlas i stora salen där en landgång 

och ett glas vin serveras. 175:- 
 

Ordinarie Höstsammanträde 

- Styrelsens rapporter och aktiviteter 

- Styrelse och revisor väljes 
  
 

Kort paus 
 

Knut Knutson, känd profil från 

Antikrunda, kåserar fritt runt 

antikviteter och auktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

Titti Thorsell, ordf              0704 973697  

Överås Parkväg 12  

Fredrik Blidberg, v ordf 

Överåsgatan 2 

0705 124 431 

Hans Manner, kassör 

Solbacken 3 

0705 176 338 

Gisela Holmström, sekr 

Prästgårdsgatan 84 

0760 265 911 

Willem Fock 

Egmontsgatan 9 

  031 400 820 

Petra Ekengren 

Sankt Sigfridsgatan 28 

0739 811 120 

David Hermann, 0723 717 192 

Olof Skötkonungsgatan 58  

  

 
     

 

             

        
 

 

 

 

        Örgryte- 

  föreningen 
 

 värnar om de värden som skall bevaras 

 eller utvecklas avseende miljö, säkerhet, 

 kvalitet och estetik. Vi vill:  

  Informera 

 Påverka 

 Förändra/bevara 

 

  Styrelse för Örgryteföreningen år 2017 

  info@orgryteforeningen.se 

 

Välkommen 

till Höstmöte 

2018 
 

 

NÄR: Tisdagen 13 november 

TID:  18.00 – 21.00 

VAR: Örgryte Församlingshem 

 Herrgårdsgatan 2 

 

Anmälan till Höstmötet görs endast genom 

att betala in 175:- per person på 

föreningens PlusGiro 43144-5. 

Ange ”Höstmöte”, antal personer samt 

namn. Betalningen skall vara föreningen 

tillhanda senast den 9 november. Först till 

kvarn… 

Medlemskap för 2018 gäller för att gå på 

Höstmötet. Om du inte är medlem gå in på 

hemsidan för ytterligare information.  

 

Låt Sanktas lysa också i år – ge granbidrag.  

Ange ”granbidrag” och namn vid inbetalning.  

 

 

Få information och nyheter direkt i din 

mailbox, uppge e-postadress, namn och 

adress till info@orgryteforeningen.se 

 

Häng med! Bli följare på Facebook  

  

mailto:info@orgryteforeningen.se
mailto:info@orgryteforeningen.se

