Höjdhagens Villaägareförening 19/10 2017 hos Camilla
Närvarande: Camilla, Andreas, Eva, Roland, Tina, Marie
Saknade: Rutger, Preben
Skolan är räddad. Beslut i kommunstyrelsen att renovera för 200 miljoner. Skall ej
byggas ut men man renoverar befintliga byggnader.
”Open House Stockholm” i Höjdhagen 2018 Camilla har kontakt med föreningen
”Open House Stockholm” för att eventuellt få med Höjdhagen och våra fina hus och
område 2018

Om Open House Stockholm
Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest unika och
spännande byggnader och platser när den internationella festivalen Open House för
andra året i rad kommer till Stockholm 6-8 oktober 2017.
Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera
intresset för arkitektur och samhällsbyggande.
Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Open House Stockholm.
Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide.
Föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms
Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening är grundare av Open House
Stockholm. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling.
Höjdhagens Villaägareförening träffade Ann från Open House I November 2017 och
Höjdhagen kommer att delta 2018! Camilla håller I trådar och kontakt!
Camillas förslag är även att bjuda in Nacka/Värmdö posten och lokala politiker samt
kommunens antikvarier till Open House I Höjdhagen 2018. Vandring och titta in I
något hus.
Ansökan om planändring – Andreas, Rutger, Eva , Per
Få till ett möte med Fredrik Sneijberg/Kommunen inför arbetet med att ansöka om
planändring för Höjdhagen
Eftersom fru sekreterare varit rejält sen med att skriva rent kommer även här
Andreas reflektion efter mötet med Fredrik Sneijberg, utdrag av mejl:
”Mötet med Fredrik Sneijbjerg från (L) som inte såg någon öppning för en ändrad eller ny
detaljplan för Höjdhagen i närtid. Vi uppfattade budskapet och jag bedömer att det inte är
rimligt att ansöka om planbesked med föreningens medel när möjligheterna att något ska
hända är så små. Trots dålig respons tänker jag att vi ändå bör försöka att ha ett likadant
möte med Mikael Lindström från (S) när vi nu är varma i kläderna. Har vi träffat majoriteten
är det inte fel att ha fört fram samma ärende till oppositionen också. Jag ska försöka få till ett
möte med Mikael under januari.”
Christina/Tina tar kontakt med Susanna Eschricht för att försöka få till ett möte utifrån ”Viktiga
Listan –vid om- och tillbyggnad av våra hus”.

Nätverk föreningar i Höjdhagenområdet – olika föreningar villa/bostadsrätt och
annat träffas på RoR i Hamnen vid datum och tid som meddelas via mejl. Syfte är att
skapa kontaktytor i vårat närområde.
Trafik
Fråga Per hur det går med arbetet kring lågfartsområde i Höjdhagen
Alternativ till gupp som skapar vibrationer I husen.
Diskutera lågfartsområde I ett utvidgat Höjdhagen, alla infarter – ta upp frågan på
Nätverk Höjdhagen.
Glöggmingel 26/11 förslag hemma hos Marie 15.00-17.00
Karin N kan fixa glögg och peppisar.
Lapp I lådan om glöggmingel – Marie gör lappp med inbjudan
Återigen, den sena sekreteraren kan även informera att det blev en lyckad
eftermiddag med trevligt mingel!
Nästa möte 16/11 17 hos Rutger på Tjärnstigen

