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Föreningen ska verka för fortsatt ökad trivsel i området, men vi 
finns också till för att tillsammans har vi större möjligheter att 
påverka det som sker i vår närmiljö och bättre möjligheter att 
sprida kunskapen om vad som gör vårt område så speciellt och 
hur vi tillsammans kan sköta om och utveckla våra hus och 
trädgårdar på ett bra sätt.   

Vi vill passa på att se tillbaka på vad vi gjort under året som gått - 
och samtidigt berätta lite om våra planer för 2019.  

Medlemskap och årsavgift 2019
Medlemskapet 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 att årsavgiften för 2019 är oförändrad till 200 kronor per 
fastighet. Pengarna ska sättas in 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,  tips, råd och våra erfarenheter kring hus och trädgård 
samt att vi ordnar aktiviteter i vårt område. 

Hej granne!
Här kommer information från Villaägareföreningen
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Sagt och gjort under 2018
I april så ordnade vi en uppskattad vårstädning då vi med 
gemensamma krafter krattade fram våren och avnjöt korvgrillning i 
solen.  

I augusti firade vi Höjdhagens Dag med en välbesökt loppis på 
fotbollsplanen, en guidad rundvisning i området och dagen 
avslutades med gatufest på kvällen.  

Årsmötet i september hölls i G-studion och gamla 
styrelseledamöter tackades av och nya valdes in. Föreningens 
första motion antogs.  

I oktober genomfördes två guidade visningar av området inom 
ramen för konceptet Open House. Höjdhagen var ett av få utvalda 
besöksmål utanför city. Välbesökt och uppskattat.   

Under året har vi bevakat och följt upp utvecklingen kring 
Ekedalsskolan som efter våra och andras påverkan tog politikerna 
beslutet om att renovera skolan. Arbetet påbörjades under 
sommaren.   

Årsmötet biföll en motion om att starta en arbetsgrupp för att ta 
fram fakta i frågan kring samfällighet. Arbetsgruppen har lagt ner 
mycket arbete och gruppens samlade dokumentation finns att ta 
del av på föreningens hemsida. www.hojdhagen.se

Viktiga datum 2019 
Torsdag 31 januari - Sista dagen att skicka in motioner till 
Gustavsbergs Vägförenings årsstämma som i år äger rum den 27 
mars.  

Lördag 27 april - Lite vårstädning, träffa grannar och korvgrillning. 
Vi träffas vid lekparken kl 10:00

Höjdhagens Dag lördag 24 augusti -Vi samlas klockan 10:00 för 
att sedan öppna upp loppis på fotbollsplanen klockan 11:00 och 
sedan så klart middag och fest på gatan från kl 18. Det blir kul!  

Årsmöte torsdag 26 september kl 19:00 - plats och dagordning 
enligt senare besked.  

Avslutningsvis vill vi tacka alla som bidragit till ännu ett roligt år 
med föreningen och vi ser fram emot ett härligt 2019.  

Rutger, Andreas, Eva, Camilla, Marie, Preben, Roland, Karin, Malin.

Uppskattad och välbesökt loppis 
på Höjdhagens dag

Gatufesten på Höjdhagens dag

Andreas Engberg fd. ordförande 
bjuder på våfflor. Ny tradition?

http://www.hojdhagen.se

