V Ä L KO M M E N T I L L
BRF HÖJDEN

Maecenas

På vintern finns skidspår i skogen
och från lägenheten är det en extra
vacker utsikt vintertid. Vi har flera

Det är lätt att trivas i Höjdhagen.
Här lever man nära skogen och
havet, med bara 20 minuter med
buss 425 till Slussen.
Inom området finns en fin
tennisbana, härlig skog med
elljusspår, Nacka golfbana och
Gustavsbergsbadet.
Från 1874 är huset på Höjden.
Här har vi trivts i över 10 år i en
förening i världsklass.

gånger firat nyårsafton och sett
hamnens alla fyrverkerier från
lägenhetens stora fönster.

FORMARSTIGEN 7
134 31 Gustavsberg
www.ingarokontor.se/hojden

TRÄDGÅRDSLIV

I den stora soliga trädgården samsas rabarber, hallon,
jättevallmo, rosor, pioner, prästkragar, hägg och syrén.

Jag trodde inte att vi skulle bo här i
över tio år när jag köpte denna två:a.
Detta boende har allt! Det viktigaste

T RÄD GÅ RDE N :
I den gemensamma trädgården finns det en odlingsplats med
pallkragar för den odlingsintresserade. Här växer idag hallon. Här
har vi även odlat potatis, jordärtskockor och jordgubbar. I
syrénbersån har vi njutit många middagar. I trädgården frodas
alla typer av växter, och här doftar underbart på försommaren av
hägg och syrén.

Vackra solrosor

Kaffepaus

Kräftskiva

Middag med grannarna

Jordgubbar från landet

Höjden i vinterskud

för oss har varit det centrala läget och
de härliga grannarna.

MIN GE LBO DE N:

Alla känner alla och då och då ordnas

Föreningen har gjort i ordning en mindre bod för medlemmarna
att använda kallad Mingelboden. Den kan man låna för mindre

det loppmarknader på gatan eller i
skolan Ekedal.

fester och möten. Här har vi fått gå på 30årsfest och kräftskiva. På
de gemensamma städdagarna, varje vår och höst, samlas vi här
för att grilla korv.

Välkommen till Formarstigen 7
OMR ÅD ET H ÖJ DH AGE N :
Höjdhagen är en oas av lugn och ro bara 20 minuter från stan. Ett
kulturhistoriskt intressant område med arbetarbostäder från tiden
för Gustavsbergs Porslinsfabrik. Ett brukssamhälle med
arbetarrötter, där italienare och svenskar fick lära känna varandra
under 50-talets arbetskraftinvandring. Konstnärerna bor kvar och
öppnar upp sina ateljéer i hamnen två gånger om året för
allmänheten. Här trivs man, stor som liten.

