Styrelsemöte 20171117
Närvarande; Camilla, Andreas, Karin, Rutger och Marie.
Open house Stockholm, Camilla berättade om arbetet med Open House Stockholm som är
en Arkitekturfestival, 2017 var det 59 hus som deltog i aktiviteten. Detta är en global rörelse
och Stockholmsgrenen är inne på sitt tredje år.
Höjdhagen är ett tänkbart område och vi diskuterade olika upplägg för deltagande 2018.
Exempelvis kan vi ha dels en rundvandring i Höjdhagen som är öppen för alla och dels en
husinteriör visning som man får föranmäla sig till. Exempelvis ett hur i originalstorlek, ett
utbyggt och kanske en av tjänstemannavillorna.
Vi beslutar att vi styrelsen tillstyrker att gå vidare i arbetet. Preliminärt datum är 6 och 7
oktober 2018. Tänkbara talare / föredragshållare kan vi fundera ut. Rutger kollar med Johan
Aspfors. Camilla fortsätter att projektleda arbetet och dialogen
Detaljplanearbetet
Styrelsen har presenterat ett brev som beskriver våra tankar kring detaljplanen. Per har fått
brevet och uppdraget att ta det vidare till Sneijberg. Rutger följer upp med Per.
Glögg i Höjdhagen. 15:00-19:00, den 26:e november hos Marie. Andreas kollar med Eva
om vår Höjdhagensbroschyr som kan ligga i hallen. Kallelse har gått ut till alla brevlådor.
Karin och Marie fixar glögg och tilltugg. Ta med termosar och glöggmuggar. Även alkoholfri.
Andreas och Eva deltar i seminarie
Teknologisk institut har ett seminarie på Garnisonen. E & A Presentation av området. Nu på
onsdag. “Fastighetsägares perspektiv på bevarandefrågan”. Spännande.
Resultat av föreningens arbete
En bra Idé från Preben fördes fram förra mötet om att ta fram ett öppet brev till politikerna
om att vi tycker att det är bra att de fattat bra beslut. Roland kollar med Gustavsbergs
vänner. Förslagsvis går brevet till kommunstyrelsen, Mitti, Nvp. Kanske kolla om vi ska ta
med Grindstugärde om de vill vara med.
Tips på Give-away inför nästa höstmörker; Reflex. Ragga företag som vill sponsra. Andreas
berättade att Eva har träffat våra kommunantikvarier i kommunen och gått igenom “Viktigt att
tänka på” listan. Bra!
Tips för er som har Instagram, följ gärna vår kommunantikvarie Ellinore Weibull som har
Instagramkontot, “varmdoantikvarien” där hon lägger upp bilder på hennes vardag.
Nästa styrelsemöte 25 januari klockan torsdag 18:00, Tjärnstigen 4, men vi hoppas att vi ses
alla på glöggen hos Marie på söndag.
Vid protokollet och tangentbordet, Rutger Selin

