VIKTIGA DATUM 2018
21 mars är det dags för vår vägsamfällighet Gustavsbergs
Vägförenings årsmöte. Läs aktuell info och anmäl ditt deltagande på
www.gustavsbergsvagforening.se.
Onsdag 11 april ordnar föreningen ett informationsmöte om
förutsättningarna för att bilda en samfällighet för skötsel av
grönområden i Höjdhagen. Bakgrunden till mötet är ett brev från
Lantmäteriet som alla fastighetsägare fick runt årsskiftet. I brevet står att
reglerna i gamla detaljplaner nu ska ändras och förutsättningarna för att
bilda en samfällighet försämras vid utgången av 2018. Om vi
tillsammans vill ansvara för skötsel av grönytor i Höjdhagen bör vi därför
ansöka innan utgången av 2018.
Mer info kommer i separat utskick!
Lördag 28 april är det Vårsamling med korvgrillning och en gemensam
städning i närområdet. Passa på att träffa alla övervintrade grannar och
gå sedan med på vår guidade visning av Höjdhagen. Vi ses på
Fotbollsplanen 10-14. Mer info kommer i april!
Höjdhagens Dag lördag 18 augusti - Alla minns väl vår lyckade loppis
förra året - men vad ska vi hitta på i år? Kom gärna med dina förslag
och idéer! Vi ordnar som vanligt med guidad rundtur i Höjdhagen för den
som vill lära sig mer om området och som alltid gemensam middag och
fest på Höjdhagsvägen från kl 18. Vi ses!
Årsmöte torsdag 20 september kl 19 - information om plats för mötet,
lediga styrelseposter och dagordning för mötet kommer under
sommaren.
Open House Stockholm helgen 5-7 oktober - i år kommer vi i
Höjdhagen att vara med och visa upp både området och ett eller flera
hus. Läs mer på www.hojdhagen.se
Runt första advent hoppas vi också kunna upprepa förra årets succé
med föreningens glöggmingel. Håll utkik efter mer info när julen närmar
sig!

Hej!
Här kommer lite information från
vår Villaägareförening. För några år
sedan fanns det långt gångna
planer på en ny stor väg genom
Ekedalsskogen.
Det var en av anledningarna till att
vi då bildade Höjdhagens
villaägareförening.
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 Höjdhagens Dag
- vår förening vill bidra till att bevara det som är speciellt med
Höjdhagen. Genom att dela våra kunskaper om Höjdhagen kan vi
tillsammans ta hand om och utveckla våra hus och hela området.
Medlemskap och årsavgift för 2018
Medlemskap i föreningen är frivilligt men vi vill uppmana alla grannar att
komma med! Årsmötet har beslutat att årsavgiften även för 2018 ska vara
200:- per fastighet. Överför pengarna till föreningens bankgiro: BG 119-3846
och märk inbetalningen med fastighet och efternamn. (Exempel: 1:125 Selin)
− Som medlem bidrar du till att vi kan genomföra våra gemensamma
aktiviteter under året
− Föreningen skickar ut e-post med aktuell information
− Styrelsen kan erbjuda tips, råd och våra erfarenheter kring hus och
trädgård.
− Möjlighet att få egen e-post ”anna.andersson@hojdhagen.se”
− Alla medlemmar är också välkomna på våra öppna styrelsemöten både för att lyssna och att prata om aktuella frågor i Höjdhagen. Skicka
ett mail till info@hojdhagen.se om du vill komma på nästa möte!
Avslutningsvis vill vi tacka alla som bidragit till ännu ett roligt år med vår
förening!

Andreas, Camilla, Christina, Eva, Karin, Marie, Preben, Roland, Rutger

SAGT OCH GJORT UNDER 2017
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•

•
•
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•

Vid Valborg ordnade vi en Vårsamling med gemensam korvgrillning
på lilla lekplatsen - efter lite städning i området i den härliga vårsolen!
I augusti firade vi Höjdhagens Dag med en välbesökt och rolig loppis
på fotbollsplanen, guidad visning i området och den traditionella
gatufesten på kvällen
Årsmötet hölls i september och nya ledamöter tog plats i styrelsen
I november var delar av styrelsen inbjudna för att föreläsa och berätta
hur vår förening bildades och om Höjdhagen på en konferens om
kulturmiljö- och bevarandefrågor.
I slutet av november ordnar vi lite halvspontant ett immigt och
stimmigt Glöggmingel hemma hos nyvalda styrelseledamoten Marie
på Höjdhagsvägen.
I slutet av året träffade tre representanter för föreningen ordförande i
kommunstyrelsens planutskott. Genom mötet fick vi en bättre
förståelse för vilka möjligheter som finns att ändra i detaljplan och
vilka kostnader en eventuell ändring också innebär.

Vad händer med Ekedalsskolan?
•
I januari skickar styrelsen ett öppet brev till de ledande politikerna i
Kommunstyrelsen. Vi ifrågasätter hur trafikmiljön ska kunna fungera
efter att ett förslag om en utbyggnad av Ekedalsskolan presenterats.
Vi uppfattar att vi får gehör för våra frågor och olika trafiklösningar
utreds av kommunens tjänstemän under våren.
•
I maj skickar vi på nytt ett öppet brev. Detta efter ett
pressmeddelande från Moderaterna i Värmdö där det nya förslaget är
att Ekedalsskolan ska läggas ned istället för renoveras.
•
I september skickade föreningen in synpunkter skriftligt i samband
med den andra medborgardialogen. Efter dialogen fattas beslut om
en renovering av Ekedalsskolan - utan evakuering till annan plats.
•
I januari 2018 kommer så nya besked om att hela skolan ska
evakueras under renoveringen och där står vi nu.

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN 2018
•

•

•

•

•

•

•

På nästa sida finns ett kalendarium med datum för föreningens
olika aktiviteter under 2018. De är en stor del av vår
verksamhet, styrelsen träffas också ungefär en gång i månaden
och som medlem går det bra att vara med och lyssna eller delta
i diskussionerna.
Föreningen fortsätter att bevaka frågan om en stor väg - en
förbifart - genom Ekedalsskogen. Vi räknar med att förslaget
kommer att dyka upp igen efter valet…
Vi utreder just nu och försöker förstå mer om brevet som kom
från Lantmäteriet under december 2017. Styrelsen har tillsatt en
arbetsgrupp för att undersöka vad en eventuell ny samfällighet
skulle innebära för för- och nackdelar för oss i Höjdhagen.
Vi fortsätter med nätverksträffar med andra föreningar,
bostadsrättsföreningar och samfälligheter i närheten;
Grindstugärde, Skeviksvägen mfl
På hemsidan finns information om vår ”verktygspool” för verktyg
och andra saker som används sällan och går bra att låna av
varandra. Det finns nu en lista över lånesaker på hemsidan och
du kan sedan maila verktygspoolen@hojdhagen,se för att få
veta vem du ska kontakta för att få tag på det du behöver!
Vi fortsätter informera våra olika mäklarfirmor i Gustavsberg och
tipsa om vår förening. De flesta har hittat den och länkar också
till föreningens hemsida och/eller vår folder i sina annonser.
Vi fortsätter verka för att kommunen skall ge vårt området ett
bättre skydd mot förändringar och förvanskning - genom ett
uppdaterat gestaltningsdokument eller på annat sätt.

