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Diarienummer: 2015 039 290 

Förslag och idéer om Högagårdens framtid 

Högagårdens framtid har diskuterats under hösten 2014, bland annat på byalagsmötet i 

Sexdrega.  
Flera synpunkter och idéer framkom på mötet, men styrgruppen för medborgardialog 

ville ge utrymme för fler idéer inför ett kommande beslut om Högagården. Förslagen är 
diarieförda och tillgängliga som underlag. 

En ”medborgardialog”light” har arrangerats under perioden 17 december 2014 – 31 

januari 2015 genom: 

 Två skyltar vid Högagården med uppmaning att lämna synpunkter och idéer via 

kommunens webbadress eller i förslagslådan på Matöppet, Sexdrega. 
 

 Förslagslåda med förslagsblanketter i entrén till Matöppet Sexdrega. 

 
 Marknadsföring på kommunens webbplats (startsidan) med uppmaning att lämna 

förslag och synpunkter via kommunens mailadress. 

 

Tio förslag har inkommit under perioden: 

Förslagen är ordagrant återgivna här nedan, men namnen har tagits bort i 

sammanställningen. 

1. Förslag ang Högagården: Anser att pensionärsverksamhet och scoutverksamhet 
kan vara lämpligt för framtida verksamhet i lokalerna! Om en renovering blir 

aktuell, bör det ske! 

 
2. Att Högagården renoveras och står kvar i sitt utseende som den har men kan bli 

lägenheter ändå. Huset är en del av Sexdrega och ska inte rivas för något 
nybygge!! 

 
3. Bibliotek i en del av den nuvarande byggnaden. 

 

4. Jag tycker att Högagården skulle passa bra att byggas om till seniorboende eller 
trygghetsboende. Platsen ligger bra till i närheten av Lysjölid. 

 
5. Bibliotek – saknar detta, ungdomsgård, aktiviteter för äldre. 

 

6. Högagården, vad kan man göra? Det är bra att man får komma med förslag på 
detta projekt. När det tyvärr inte är en förskola vilket i dagsläget inte går att 

göra något åt. Kan tänka mig att det kan bli avlastningsplatser för äldre och 
handikappade där anhöriga kan lämna dom några timmar eller så. Dom kan då 

uträtta några ärenden. Då behöver det finnas någon eller några som arbetar 
där, det finns säkert folk som vill och kan jobba. Högagården ligger på en fin 

plats.  
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Eller varför inte fritidsgård, då är tanken de barn som hela dagarna vistas på 
skolans område. 

Bostäder för uthyrning kan också vara något att fundera på. 

HOPPAS DET BLIR NÅGOT GJORT, det är på tiden nu. Den har stått tomt länge. 
Det är bara förskolebarn som är där och leker, det finns ju bra ”grejor” som dom 

kan använda. 
 

7. Jag föreslår.  

Då det tidigare framkommit att det är väldigt höga reparationskostnader för att 
rädda bef fastigheten undrar vi om det är ekonomiskt försvarbart.  

Därför föreslår vi att låta undersöka möjligheterna att bygga bostadsrätter på 
tomten. Varför? Vi tror (vi vet) att ett flertal äldre/ensamstående gärna vill sälja 

sitt hus men bo kvar i Sexdrega och köpa en lägenhet. 
 

8. Förslag Högagården 

Lämnar härmed förslag på platsen för dagens placering utav Högagården. 
Området kring Högagården har varit ett stort område utav Fornlämningar. Stora 

delar av Sexdrega är fornhistoriska lämningar. Vad beträffar Högagården och 
närområdet är lämningar från Brons och Järnålder.  

 

Vid Högagården och kyrkan är det fornlämningar från yngre järnålder och  
kyrkogården och Högagården är bla Vikingatida gravar/gravfält. Detta vill jag 

uppmärksammas och minnesmärkas för framtiden.  
 

I det stora hela är det gravar med gravfält ända nerifrån Sexdrega fotbollsplan 
och upp till Sexdrega Medborgarhus. Jag tolkar denna centrala del i Sexdrega 

samhälle utav de fornhistoriska gravsättningarna som Processionsvägar - på 

Arkeologispråk. Det är i sådana fall unik fornlämning.  
 

Dessutom är det fyra stycken bronsåldersgravar (1800-500 fkr) och i de tolkning 
sekundära järnåldersgravar (500 fkr -1050 ekr) i dessa, en utav de mellan 

kyrkan och skolan. Sexdrega kyrkas föregångare är trolig vikingatid ca 1000 -tal 

ekr) och källor bekräftar detsamma.  
Detta exploaterades en gång under förra seklets början, men av bygdhistoria 

och framtiden kan vi gemensamt minnesmärka de rika kulturarvslämningarna i 
vår kommun, som tyvärr är bortexploaterade en gång i tiden, men som vi kan 

upplysa och bevara som minnesmärkning.  

 
Därför med denna kunskap och exploateringen från förra seklet skall vi ta till 

vara vår gemensamma historia och göra en minnesmärkning utav platsen vid 
Högagården. Exempel på den aktuella platsen kan vara en minneskylt med bord 

och soffor. 
 

Den kunskapen vi har i dag om vårt kulturarv är mer än hur det var vid första 

delen av förra seklet. Fornminneslagen kom till först 1973.  
Vad gäller det kommande märkningen får kommunen informera ansvarig 

myndighet för godkännande. 
 

Med dessa ord och mer saklig visning och information gör jag vid visning vid 

lämplig tid som inbjudan ges.  
Således är detta förslag för Högagården, undertecknad och länsföreningen  

Historieforum Västra Götaland. 
Vi skall gemensamt värna, minnas och vårda vårt kulturarv, - För framtiden. 

 
9. Vill gärna lämna mina synpunkter avseende Högagården och dess framtid. 

Fastigheten var ju ursprungligen Sexdrega skola, och är en gammal välbehållen 

kulturbyggnad som väl pryder sin plats i miljön kring kyrkan. Högagården har 
sedan ett antal år använts som dagis och förskola och fungerat mycket bra som 
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detta, då det funnits stora välhållna utomhusytor att tillgå för barnen. Då 
byggnaden blev för trång gjordes en tillbyggnad av huset på båda gavlarna. 

Denna tillbyggnad harmonierade väl till stilen på den gamla 

ursprungsbyggnaden. Tyvärr visade det sig efter några år att denna tillbyggnad 
tydligen gjorts på ett undermåligt sätt, samtidigt som asfaltytorna på ovansidan 

av byggnaden lutade in mot byggnaden. Om tillbyggnaden och asfalteringen 
kontrollerats av någon utomstående opartisk kontrollant vet jag ej, men dessa 

uppgifter torde beställaren, Svenbo, ha uppgifter om. 

Att på väldigt dåliga underlag döma ut byggnaden, och till och med föreslå 
rivning, verkar för mig vara fullständigt vansinnigt penningslöseri med 

kommunala pengar. Byggnaden har ju enligt uppgift ett oavskrivet restvärde på 
4,5 miljoner kronor. 

 
Mitt förslag är, att för att behålla den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring 

kyrkan, kommunen antingen bygger om den befintliga fastigheten till 

lägenheter, eller annonserar ut och säljer fastigheten till någon som förbinder 
sig att göra detsamma.  

Att riva byggnaden bara för att Svenbo misslyckats med tillbyggnaden och 
fastighetsunderhållet är inget skäl för rivning. 

 

10. Medborgarförslag angående Högagården i Sexdrega. Bygga lägenheter. 

 

Sammanställt av Lena Lövgren 
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