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ÅRSBREV 2020
Bli medlem!
Som medlem får du aktuell
information, tips, råd om våra
erfarenheter kring hus och
trädgård samt att vi ordnar
olika roliga aktiviteter i vårt fina
område.
Självklart är medlemskapet
frivilligt, men ju fler vi är desto
trevligare är det så häng med!

Årsavgift

Hej Granne!

Årsmötet har beslutat att
årsavgiften för 2020 är
oförändrad till 200 kronor per
fastighet. Pengarna sätts in på
föreningens bankgiro: BG
119-3846. Märk inbetalningen
med fastighet och efternamn.
(Exempel: 1:125 Selin)

Vår förening verkar för trivsel och värnar om vårt unika
område. Vi vill också öka kunskapen om Höjdhagen 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 2020.
Sagt och gjort under 2019

Delta!
Det är tillsammans som vi
skapar vår miljö. Var med och
forma, bevara och utveckla
Höjdhagen tillsammans med
oss. Läs mer på hojdhagen.se

I april så ordnade vi en uppskattad vårstädning då vi med
gemensamma krafter krattade fram våren och avnjöt
korvgrillning i solen. Andreas och Roland höll en
rundvandring i området.
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 Kyrkettan och stämman
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beslutade att inte driva frågan om samfällighet vidare.
Gamla styrelseledamöter tackades av och nya valdes in.
I oktober genomfördes två välbesökta visningar av området
inom ramen för konceptet Open House med Andreas som
guide.
Andra advent firades in med provsmakning av årets Glögg

Viktiga datum 2020
Vårstädning lördag 25 april
Lite vårstädning, träffa grannar
och korvgrillning. Vi träffas vid

och en uppskattad biovisning för barnen.
Under året har vi bevakat och följt upp utvecklingen kring
Ekedalsskolan där renoveringen under året har fortskridit och
resultatet börjar ta form. Inflyttning är planerad till

lekparken kl 10.

höstterminen 2020.

Tour de Maison lördag 6 juni

I slutskedet av året så gick styrelseledamoten Roland Åberg

Vi firar nationaldagen med en
cykelmiddag, vår egen ”Halv
åtta hos mig”! Olika lag turas
om att bjuda varandra på något
att äta och dricka och cyklar
vidare sen till nästa granne. Mer

tragiskt bort. Våra tankar går till hans familj.
Avslutningsvis vill vi tacka alla som bidragit till ännu ett roligt
år med föreningen och vi ser fram emot ett härligt 2020!
Rutger, Andreas, Camilla, Marie, Karin, Malin, Lina och Ingela

info kommer!
Höjdhagens Dag
lördag 22 augusti
Vi samlas kl 10 för loppis på
fotbollsplanen som öppnar
kl 11. Sedan middag och fest på
gatan från kl. 18. Ta gärna med
ditt instrument. Det blir kul!
Årsmöte torsdag 24
september
kl 19 - plats och dagordning
enligt senare besked.
Glöggmingel
söndag den 6 december
kl 15-17 – Vi minglar, dricker
glögg och har biovisning för
barnen enligt tradition.
Inbjudan kommer.
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