
Jag heter Ulla Billving, numera pensionär. Flyttade till Gustavsberg när jag fick 
arbete på personalavdelningen vid fabriken. Därefter arbetat som 
personalchef i några olika organisationer. Vi köpte huset på Tjärnstigen 2, 
1986, av fabriken. Jag är intresserad av byggnadsvård och vårt områdes 
unika karaktär. Mycket händer i kommunen som vi bättre kan reagera på som 
en organiserad förening. Engagerade mig i namninsamlingen när Förbifart 
Östra Ekedal var uppe även förra gången. Nu ser att vi kan påverka och 
tillsammans blir vi bättre lyssnade på.  

Jag heter Christina Dackeus och bor på Tvärvägen 6 med familj. Jag arbetar som 
bildlärare för de kommunala förskolorna i Skarpnäck. Vi har bott i Höjdhagen i 10 år 
och har under åren lärt känna vårt hus, området och dess invånare. När vi flyttade in 
kände jag inte till Höjdhagens historia alls, men en vänlig granne knackade på och 
gav oss en skrift och en gestaltningsplan! Höjdhagen är ett trivsamt och speciellt 
område som jag gärna vill vara med att värna.

Jag heter Andreas Engberg, är 34 år och bor på Gjutarstigen 2 sedan 2012. Jag var 
en av initiativtagarna till mötet i våras. Jag är arkitekt och jobbar mycket med 
ombyggnader, renovering och restaurering av värdefulla hus. Arkitekturintresset och 
de unika husen bidrog till att vår familj hamnade just här. Närheten till skog och natur 
är också viktiga för oss. 2014 gjorde förslaget om en väg genom Ekedalsskogen att 
jag engagerade mig i Miljöpartiet i Värmdö och jag sitter nu som ersättare i en 
kommunal nämnd. Med en förening får vi en gemensam röst för Höjdhagens bästa. 
Vi kan dessutom samla in och sprida mer kunskap om Höjdhagen, både bland oss 
själva och till omgivningen. Slutligen får vi en plattform för att organisera olika roliga 
saker tillsammans, om vi vill det.

Jag heter Eva Kai-Larsen är 68 år och har bott i Höjdhagen, Tvärvägen 19,  sedan 
våren 2007 tillsammans med min man. Jag är inredningsarkitekt och har ateljé / 
verkstad i G-studion sedan 20 år, där jag arbetar med handglaserat kakel. Miljön i 
Höjdhagen står för mig för något enkelt och lågmält men självklart, mänskligt och 
genuint, med stora livskvalitéer. Bebyggelsen en korsning mellan traditionell röd 
stuga och funkishus, okonventionellt och bekant på samma gång. En miljö för många 
att kunna identifiera sig med, med sin naturliga hag- och skogsmark, med både 
vackra träd och öppenhet och med var och ens trädgårdsinslag. Här vill jag/vi bo 
tillsammans med andra och vårda detta gemensamt.

Jag heter Maria Palm och bor på Höjdhagsvägen 14 tillsammans med min familj 
sedan 2013. Jag studerar byggteknik på KTH och har därigenom ett intresse för hur 
vi skapar trivsamma bostadsmiljöer. För mig känns en förening viktig för att vi i 
området ska kunna ha en gemensam röst när det sker saker i närområdet men 
också för att skapa en samhörighet i vårt unika område. 

Jag heter Rutger Selin och är 47 år.  Jag har bott i Gustavsberg i omgångar 
och nu senast på Tjärnstigen i Höjdhagen sedan juni 2004 med min fru och 
mina 3 barn. Jag har tidigare arbetat på Handelsbanken i 17 år och jag har 
haft uppdrag som kassör för GIF Bandy P02 under tiden min son spelade i 
laget och har i olika föreningar och klasser uppdrag som kassör. Höjdhagen är 



ett unikt område som jag gärna vill värna om och jag tycker att det behövs en 
förening som tillvaratar våra gemensamma intressen och att vi får en starkare 
röst i det tidevarv som vi befinner oss i med förändringar som drabbar 
Gustavsberg i stort och Höjdhagen i synnerhet.

Jag heter Gunnel Tempte och är ganska nybliven pensionär.  Jag jobbade i 25 
år på AB Gustavsbergs marknads- och försäljningsavdelning och det var 
genom "fabriken" som jag fick köpa mitt hus i Höjdhagen 1987. Då ägdes alla 
husen av AB Gustavsberg, men sen man beslutat sig för att bara ägna sig åt 
"kärnverksamheten" såldes husen,  i första hand till de anställda. Höjdhagen 
är ett unikt område som jag gärna vill värna om och jag tycker att det behövs 
en förening som tillvaratar dess intressen. Därför är det bra med en 
Villaägarförening där vi som bor i området förhoppningsvis kan påverka vad 
som händer och sker."


