
Örgryteföreningen 1927 - 2017
1928 - Årsavgiften var tre kronor. Förenin-
gen beslutade om att försöka få ett apotek 
inrättat i Bö. 

1929 – Hemställan gjordes om att förse 
järnvägsövergångarna med ljus eller ljud- 
signaler varefter signalering med ångvissla 
skulle kunna upphöra.

1930 – Ständig polisbevakning i Bö 
begärdes dygnet runt och förstärkt be- 
vakning av Sankt Sigfrids plan lördag och 
söndagskvällar under Lisebergs säsong.

1931 – Brevlådor begärdes på samtliga          
spårvagnar på linjen 5.

1933 – Tiderna är dåliga och årsavgiften 
sänktes från tre till en krona.

1934 – Föreningen motsatte sig ett projekt 
att dra linje 5 genom Santessonsgatan till 
Ekmanska sjukhuset.

1935 – Föreningen gjorde en framställan 
om kommunal julgran vid S:t Sigfrids plan.

1936 – Föreningen yttrade sig angående 
bekvämlighetsinrättning vid Sankt Sigfrids 
plan där nattetid Lisebergsbesökare bru-
kade osnygga. 

1942 – Svenska Finlandshjälpen erhöll 500 
kronor. Vattenpost för sportfolk begärdes 
och erhölls vid Sankt Sigfrids plan.

1944 – Kommunalföreningen blev medlem 
av Hemvärnets rusthåll.

1948 - Föreningen fick sin första kvinnliga 
styrelsemedlem, en suppleant. 

1949 – Julgran på Sankt Sigfrids plan 
åstadkoms genom insamling. Totalkostnad 
1500 kronor

1951 – Klagomål över dåliga grundförhål-
landen på Sankt Sigfridsgatan ledde till att 
åtgärder vidtogs.

1951 – Spårvagnssträckan Sankt Sigfrids 
plan till Kålltorp öppnades för trafik och 
därmed var en av Kommunalföreningens 
mest debatterade frågor ur världen.  

1953 – Begäran om hastighetskontroll på 
Sankt Sigfridsgatan ledde till att ett stort 
antal lastbilsförare åtalades.

1955 – Sankt Sigfrids plan omändras till 
modern cirkulationsplats.

1956 – Ungernhjälpen erhöll 200 kronor. 
Lekplats i nedre Skår för barn under skolål-
dern kommer av allt att döma till stånd. 

1960 – Föreningen drev igenom has-
tighetsbegränsning på Sankt Sigfridsgatan.  

1966 – Ljussignalen vid Böskolans 
övergångsställe justerades efter förenin-
gens påpekande 

1967 – Bollplaner vid Skårsskolan anord-
nades efter framställan. Styrelsen arbeta-
de för att dessa skulle iordningsställas till 
skridskobanor vintertid.

1969 – Diskuterades frågan om mo-
pedtrafiken på Lillkullegatan övre del och i 
Bäckravinen, samt om krossande av gatlyk-
tor i Bäckravinen. 

1970 – Trafikfrågan runt Bögatan/Bäcke-
liden och Skårsgatan resulterade i att såväl 
parkeringsförbud, förtursrätt och gång-
trafiksignal klubbades enligt föreningens 
önskemål.

1971 – Framställan om en vänthall för 
bussresenärer vid Sankt Sigfrids plan bifölls.

1973 – Ingen julgran p.g.a energikrisen. 

1972 – Nya stadgar antogs och namnet 
ändrades till Örgryte kommunalförening.

1972 – Postverkets beslut 1959 om att 
distribuera posten endast till respektive 
fastighets tomtgräns överklagades av en 
medlem. 

1974 – Begärdes höjd årsavgift till 10 
kronor men efter röstning fastställdes den 
oförändrad avgift 5 kronor.

1986 – Föreningens flaggstång på Sankt 
Sigfrids plan invigdes. Flaggorna överläm-
nades av prinsessan Lilian Bernadotte. 

1988 – Överenskommelse fattades med 
Fritid Göteborg om att sätta upp namnskyl-
tar på de ovanliga träden i Överås parken. 

1991 –  Uppsättningen av trädskyltar  
fördröjdes p.g.a att  ansvaret överfördes 
från Fritid Göteborg till STN. 

1989 – Föreningen ansåg sig behöva 
aktivera fler medlemmar i yngre åldrar. 
Ett förslag var att göra kallelserna mer 
intresseväckande, slagkraftigare och pro-
vokativ. 

1991 –  Uppsättningen av trädskyltar har  
fördröjts p.g.a att  ansvaret överförts från 
Fritid Göteborg till STN. 

1992 – Inköptes en bildvävnad av Sophie 
Knoop – Bergström benämnd ”Nilfåglar”. 
Vävnaden överlämnades till församlingen 
på höstmötet.

1992 - Scoutkåren Jägarna erhöll årets 
stipendium om 2000 kronor.

1995 – Åtgärder vidtogs för att förhindra 
stöld och skadegörelse av flaggor.

1995 – Årets stipendium på 2000 kronor 
gavs till hjälp att upprätthålla fritidsverk-
samheten vid Ekmanskas sjukhem.

1999 – Renova kontaktades angående bri-
stande skötsel av återvinningstationerna. 
Något som påpekats många gånger och så 
sent som 2017 hänvisade kommunen till en 
entreprenör som i sin tur hänvisade till en 
underentreprenör.

1999 – Renhållningsverket meddelade att 
upprättande av miljöstation i Skår kommer 
att dröja ytterligare då Byggnadsnämnden 
ska godkänna plan.

2001 –  Ändrades föreningens namn till 
Örgryteföreningen.

2004 –  Millesstatyn “Genus” hittades och 
renoverades.

2004 - En ”Kulturhistorisk promenad” 
påbörjades där intressanta byggnader och 
platser beskrevs på permanenta skyltar.

2006 – Kioskägaren vid Sankt Sigfrids plan 
fick hjälp med gul färg och takpapp med 
motiveringen att kiosken ska se snygg ut 
fram till dess området får en annan ut-
formning.

2006 – Kommunen konstaterade att man 
inte glömt trädskyltarna i Överås parken.  

2007 –  Ändring av §14 ”Föreningen är 
politiskt och religiöst obunden”. 

2007 –  Kronhjortgatans lekpark rustades 
upp med sandlåda och leksaker. Cykelba-
nan vid övergångsstället Danska Vägen  –   
Orangerigatan fick ränder .

2008 – Genom att uppvakta berörda 
myndigheter med synpunkter har miljön 
i området förbättrats, bland annat har 
hålen efter de borttagna träden utmed 
kyrkogårdsmuren fyllts igen, Millesparken 
sanerats och Bäckravinen röjts och nya träd 
planterats. 

2009 – Vår hemsida börjar byggas 
www.orgryteforeningen.se 

2010 – Föreningen engagerade sig i frågan 
om trängselskatt och placeringen av 
betalstationer i området, bland annat gen-
om att initiera en namninsamling som gav 
3900 namnunderskrifter. Det resulterade i 
färre betalstationer från sex till tre och nya 
placeringar. 

2011 – Göteborg Energis arbete med 
kabelläggning mellan Gårda och Kallebäck 
gick under Böskolan. Oron över att elever-
na skulle utsättas för hög magnetfältex-
ponering fick styrelsen att engagera sig i 
ärendet, vilket ledde till ändrad dragning 
av elledningen.

2011 – Byggnationen av den rysk-ortodoxa 
kyrkan, på konsulatets tomt, lades på is.

2012 – Olof och Caroline Wijks minnesfond 
beviljade föreningen 35 000 kr till fortsatt 
uppbyggnad av kulturpromenaden.

2014 –Startade ”Örgryte Grannsamverkan” 
på Facebook. 

2016 – Samtliga texter till kulturprome-
nadens 25 skyltar kan skrivas ut som Pdf. 

2016 – Föreningen har uppvaktat myn-
digheterna gällande framtidsplanerna för 
Sankt Sigfrids plan sedan millennieskiftet. 
Efter en motion på höstmötet 2016 bil-
dades Sanktasgruppen och sedan dess 
arbetas det intensivt med att finna lösning-
ar som kan göra platsen attraktivare och 
trafikmässigt tryggare.

2017 – Kulturskyltarna kan följas med tele-
fonens GPS i två olika promenadslingor.

2017 – Än har inga trädskyltar i Överås 
Parken kommit upp och föreningen frågar 
åter kommunen. 

2017 – Föreningens 90 år firas med extra 
aktiviteter under hela året. Allt från Träd-
vandring i Överås Parken,  underhållning 
i Överås villan, guidad tur av arkitektritat 
flerbostadshus i Örgryte Torp till bubbel på 
Höstmötet.


