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Hej granne!
Vi i Villaägareföreningen vill passa på att se
tillbaka på vad vi gjort under året - och
samtidigt berätta lite om våra planer för 2017.
Vi bevakar Höjdhagens intressen efter bästa förmåga
och till exempel verkar idén om en väg genom
Ekedalsskogen just nu nedlagd - åtminstone tills efter
nästa kommunval…
Planerna på en stor bilväg genom skogen var just en
av de saker som gjorde att vi bildade Höjdhagens
villaägareförening under 2015.
Men också att:
- vi tillsammans har större möjligheter att påverka
det som sker i vår närmiljö
- vår förening ska verka för ökad trivsel genom att
ordna med Höjdhagens Dag
- vår förening vill bidra till att bevara det som är speciellt med Höjdhagen. Genom att lära oss
mer om vad som gör vårt område speciellt kan vi sköta om och utveckla våra hus och trädgårdar
på ett bra sätt.
Medlemskap är frivilligt men vi uppmanar alla att komma med! Antalet medlemmar har stor
betydelse för vår trovärdighet utåt och våra möjligheter att påverka till exempel kommunen.
Årsmötet har beslutat årsavgiften för 2017 till 200:- per fastighet.
Pengarna överförs till föreningens bankgiro: BG 119-3846
Märk inbetalningen med fastighet och efternamn. (Exempel: 1:125 Selin)
- Som medlem får du ta del av vårt medlemsbrev med aktuell information.
- Styrelsen kan erbjuda tips, råd och våra erfarenheter kring hus och trädgård.
- Alla medlemmar har möjlighet att få en e-post med ”@hojdhagen.se”.
- Alla medlemmar är givetvis välkomna på våra öppna styrelsemöten - både för att lyssna och
prata om aktuella frågor i Höjdhagen. Skicka mail till maria@hojdhagen.se om du vill komma!

Avslutningsvis vill vi tacka alla som bidragit till ett lyckat första år med vår förening!
Andreas, Christina, Eva, Gunnel, Maria, Roland, Rutger, Staffan och Ulla
VIKTIGA DATUM 2017
Tisdag 31 januari - Sista dagen att skicka in motioner till Gustavsbergs Vägförenings årsstämma
som i år äger rum onsdag 22 mars.
Lördag 29 april - Lite vårstädning, korvgrillning, träffa grannar och vandring i området med
kommunantikvarien. Fotbollsplanen 10-14. Mer info kommer via mail!
Höjdhagens Dag lördag 27 augusti - I år anordnar vi Höjdhagsloppet för första gången - lite
motion för små och stora barn - rundtur i Höjdhagen med kommunantikvarien och så klart middag
och fest på gatan från kl 18. Det blir kul!
Årsmöte torsdag 14 september kl 19 - plats och dagordning enligt senare besked.

På baksidan kan du läsa om föreningsåret 2016 och våra planer inför 2017!
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Sagt och gjort under 2016 - planer och idéer inför 2017
2016
Januari-februari-mars
•
Trafikgruppen ordnar förmöte med motionsskrivning inför Vägföreningens årsstämma.
Vägföreningen får också in fler motioner till stämman än någonsin tidigare.
•
Inleder samarbete med kommunens trafikingenjör för att förbättra trafikmiljön kring
Ekedalsskolan vid lämning och hämtning
•
Kontaktar kommunen med frågor kring den kommande renoveringen av Ekedalsskolan
April-maj-juni
•
Vid Valborg ordnar vi en vårstädning runt fotbollsplanen och lekplatsen - härlig vårsol den
dagen!
•
Nya parkeringsregler gör Ekedalsskolans parkering tillgänglig för alla under ”icke skoltid”
•
Vi deltar i Medborgardialogen om nya Gustavsbergs centrum och Ekedalsskogen framtid
•
Grannsamverkan mot inbrott inleds och nya skyltar med ett tydligt budskap om
grannsamverkan sätts upp vid alla tre infarter till området.
Juli-augusti-september
•
Vi firar Höjdhagens Dag med en välbesökt och rolig gatufest på kvällen
•
En ledande kommunpolitiker som haft en förbifart genom Ekedalsskogen på sin agenda
avgår som kommunalråd
•
Dags för årsmöte och val till styrelsen.
•
Vi presenterar vår nya broschyr om Höjdhagen - som nu också delas ut till alla oss som
bor i Höjdhagen.
•
Kommunens ÅVC i Hemmesta börjar ta emot fallfrukt för produktion av biogas - efter ett
förslag från oss
•
I en skrivelse till Vägföreningen uppmanar vi dem att försöka få tillbaka gästparkeringen i
korsningen Dalvägen - Gamla vägen.
Oktober-november-december
•
Vi bjuder in och träffar kommunens antikvarier på ett givande möte och diskuterar bristen
på enhetliga riktlinjer för om- och tillbyggnad i området.
•
Vi deltar i Medborgardialogen om renoveringen av Ekedalsskolan

2017
•
•
•

•
•
•
•
•

Föreningen fortsätter att bevaka frågan om en väg genom skogen - Förbifart Ekedal
Vi förbereder för nätverksträff med andra föreningar i närheten; Grindstugärde,
Skeviksvägen mfl
Vi planerar att starta en pool för verktyg och andra saker som används sällan och går bra
att låna av varandra. Tanken är att en lista över saker finns på hemsidan och att man sedan
mailar in för att få veta vem som lånar ut just det som du behöver låna
Vi kommer att dela ut vår nya broschyr till alla mäklarfirmor i Gustavsberg och tipsa om vår
förening och att broschyren finns tillgänglig via vår hemsida.
Vi fortsätter att bevaka trafikfrågor samt byggplaner i vårt närområde
Hälsa nyinflyttade välkomna till Höjdhagen och berätta om föreningen
Arbeta för att få tillbaka gästparkeringen vid Dalvägen/Gamla vägen
Verka för att kommunen skall ge området ett bättre skydd mot förvanskning - genom ett
uppdaterat gestaltningsdokument eller på annat sätt
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