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Föreningen har haft två allmänna möten under året. Båda hölls i Örgryte församlingshem.
Vid Vårmötet gästade oss journalisten och författaren Britt-Marie Mattson, som delade med
sig av sina minnen och tankar från en barndomsträdgård i Örgryte tills nu. Därefter bjöds vi
på ett ljuvligt program av serenader och nocturner i vårkvällen, med Berit Larsson på piano
och Karin Knutson på cello.
Vid Höstmötet berättade stadsarkitekten Björn Siesjö om stadsplanering inom Göteborgs stad
samt byggplanerna inom vårt närområde. Föredraget filmades och finns att titta på i efterhand,
på föreningens hemsida. Efter pausen fick medlemmarna diskutera med varandra och komma
med förslag kring det som kan göras för att värna vår närmiljö. En lång lista blev det, som
styrelsen ska ta ställning till. Vilka frågor vi arbetar med, och utfallet, publiceras allteftersom
på vår hemsida.
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 på medlemmarnas initiativ vilket glädjer oss.
Föreningens uppvaktning av myndigheterna gällande framtidsplanerna för Sankt Sigfrids
plan, fortsätter, i nuläget finns inte några nya klara besked om tidsplan eller utformning. Den
tillfälliga parkeringen har begåvats med ett par platser för s k car sharing.
Byggnadsprojekten i området följdes upp: vid Stora Torp (i byggprocessen döpt till Örgryte
Torp) fördröjdes byggstarten p.g.a. flera överklagande men är nu igång (se Älvstranden
Utvecklings hemsida), och byggnadsplaner vid Prästgårdsängen blev inte riktigt som planerat.
2013 har styrelsen arbetat intensivt med rekrytering, särskilt under våren, vilket lett till
närmare 60 nya medlemshushåll. Mycket glädjande!!! och viktigt att föreningen fortsätter
växa och bli en viktig röst för värnande av vår närmiljö.
Vår historiska kulturpromenad har nu 23 skyltar på plats!
De senaste sex tillkomna har än en gång författats av Birgitta Hellekant och engagerat hela
styrelsen. De lyfter fram gamla försvunna byggnader, befintliga byggnader, parker och alléer
från Kallebäck till Lisebergs camping. De bjuder nya Örgrytebor att upptäcka sin närmiljö.

Vilka är dessa objekt och var finns de exakt? Promenaden med kartan och mer information
om alla skyltar finns på vår hemsida.
Styrelsen har också börjat arbeta med inventering av intressanta ”Gröna objekt” till vår
promenad då vi har ett antal träd i vårt område som verkligen är värda att bevara och värna
om.
Hemsidan – www.orgryteforeningen.se, uppdateras kontinuerligt och besöks allt oftare och av
alltfler medlemmar som läser nyhetssidan, och använder möjligheten att förmedla allmänna
synpunkter eller t ex foton från förr som kan ingå i kulturpromenaden.
Ekonomi - Kostnader för föreningens administration hålls fortsatt relativt låga men vår- och
höstmöten har blivit lite dyrare. Underhåll av flaggstängerna innebär en återkommande men
relativt stabil kostnad.
Julgranen på Sankt Sigfrids plan är en uppskattad tradition som många vill ha kvar men för
fjärde året i rad räcker inte granbidraget. Detta trots att flera medlemmar betalat extra för
granen. Styrelsen har tittat på och presenterat andra lösningar, men känt att dessa inte varit så
populära bland er medlemmar.
Styrelsen har under året haft nio möten.
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