
Höjdhagen arbetsgrupp möte 1
Tid: 18/5 19.00
Plats: Tjärnstigen 2, hos Ulla
Närvarande: Andreas E, Staffan A, 
Gunnel T, Ulla B, Rutger S, Maria P, Eva 
K
Saknade: Per Ström - inget meddelande
Arbetsgruppens nästa möte: 15/6 kl 19 
hos RS på Tjärnstigen 4.

Mötet började med kort rundvisning i ett 
lite annorlunda hus i Höjdhagen. Fika, 
kort presentation av nya bekantskaper 
och därefter i lite lagom oordning 
diskussion kring följande ämnen:

Just nu är tanken att föreningen ska ha en styrelse samt ett antal utskott. Varje utskott 
består av olika antal intresserade medlemmar och har en person som står i nära kontakt 
med styrelsen. Just nu är det vi i arbetsgruppen som är kontaktpersoner för de olika 
grupperna.

Förslag på utskott ihopsamlade under mötet igår:

Formalia förening - Ulla och Rutger
Ta fram förslag på stadgar och styrelsens sammansättning
UB och RS arbetar vidare med förslag på stadgar för föreningen och förslag på roller i den 
kommande styrelsen. Arbetsgruppen ser fram emot att få se ett förslag på nästa möte 
15/6.
Årsmötet 2015
Torsdag 10/9 - årsmöte torsdag kväll 19.00
Ta med 50:- till lokalhyran
Vem bokar lokalen - kan Staffan?

Naturvård och trädgård - Eva, Staffan, Gunnel, Maria (Kathrine Hemström, Caroline 
Engberg också intresserade)
- gemensamma grönytor
Stort intresse!
Göra något tillsammans
Ta hand om avfallet?
- container
- kranbil
- eldning
- gemensam ristipp

Gamla träd
En trädinventering vore mycket positiv för området och förening.
Sorterar under utskottet för natur och trädgård.
AE pratar med landskapsarkitekt Caroline Engberg och ser vad hon tror om 
genomförandet av det. 
Bra att märka ut viktiga gamla träd OCH viktiga unga träd som är på tillväxt för framtiden, 
ekar tallar björkar? stora träd som tar lång tid på sig.



29/8 Höjdhagendagen - naturvård, fest på kvällen! 
OBS!! DATUM NU ÄNDRAT EFTER SAMRÅD MED FESTKOMMITTÉN 
Schema för Höjdhagendagen:
9.00 Välkomna och SA informerar kort om naturvård och skötsel...
9.15 - 12 naturvård
12 - 13 medhavd lunch, grill finns på plats
13 - 15 köra iväg riset, städ - eller så kör vi även mellan 9-15
(ÅVC Brunn öppet 9-15)
Vi behöver bil med krok och släpvagnar?!
Ta med: verktyg, vattenflaska och glatt humör!
Mer info kommer!

Festkommittén Maria, Gunnel kontaktpersoner + (själva kommittén där Roine är 
sammankallande)
29/8 Höjdhagendagen - med naturvård, fest på kvällen!
Festkommittén:
Karin Nordblom, Per Arvidsson, Roine Holmberg, Preben Rydin, Anders ? 
MP tar kontakt med festkommittén och kollar att den finns och berättar om våra idéer och 
planer avseende förmiddagen
AE mailar kontaktuppgifter för festkommittén till MP.

Stoppa förbifarten - Ulla och Rutger
Pontus Valsinger på Brännarstigen också intresserad, har fått i uppgift att skriva ihop en 
lapp för att sätta upp vid spåret. Ulla tar kontakt med Pontus och uppmuntrar honom!
Rutger hoppas kunna gå på möte 5/6 med nätverk mot förbifarter.
Andreas ser till att Rutger kommer med på sändlistorna.
Nätverket mot förbifarterna - möte måndag 3/6
UB kan inte gå, AE kan ev gå, RS intresserad - AE lägger till RS på sändlistan för 
nätverket. Kommer Pia Bellander att gå?

Koll på byggplaner - Staffan och Andreas
Just nu byggnation vid Dalvägen/Gamla vägen
Garagen är uppsagda till september
SA haft kontakt med Johan Aspfors, Länsstyrelsen. Han rekommenderar kontakt med 
kommunekologen och säger att kommunen kan göra byggloven vilande i väntan på en ny 
detaljplan. Kanske mindre troligt att man gör så men kanske en möjlighet.
AE haft kontakt med Ewa Juneborg, Värmdö kommun.
Föreningen vill verka för nya hus ska byggas med varsamhet om naturen på platsen och 
hela områdets karaktär.  Nya byggnader av samma typ som övrig bebyggelse i 
Höjdhagen. Ej sprängningar på tomterna! 
Finns mer info på hemsidan under "Våra frågor".
AE kontaktar Leif Malmström på JM.

Bilda samfällighet (ev ihop med natur o trädgård) - Eva och Andreas ( med hjälp från 
Pia!) detta blir mer aktuellt lite längre fram.

Hus och byggnadsvård - Eva, Andreas
Tina, i hörnet Tvärvägen, Höjdhagsvägen, också intresserad av husen.

Information, hemsida, medlemsregister - Andreas, Gunnel, Maria



AE: Hemsidan ska uppdateras med info om datum och händelser enligt ovan. Info om våra 
grupper och kontaktpersoner för dem upp på hemsidan. Info om larm. Info om kontakt med 
antikvarien. 
Vi lägger ut lappar i brevlådorna - efter nästa möte - innan midsommar.
MP kan gärna lägga ut lapparna.
Info om 22/8, 10/9, våra utskott med resp kontaktpersoner.
AE skapar ny mailadress: arbetsgruppen@hojdhagen.se.

Värvning ALLA - prata med era grannar!
Anmäl er till föreningen på hemsidan!

ÖVRIGT
Mäklaren Jenny Svensk, intressant kontakt för föreningen?!
UB kontaktar Jenny och berättar om föreningen och möjligheten för köpare att kontakta 
föreningen med frågor etc. 
Vill hon kanske annonsera på hemsidan?

AE informerade om ett larmerbjudande som en medlem fått för föreningens räkning. Ingen 
var emot att föreningen sprider information om erbjudanden som inte strider med vårt 
gemensamma intresse av bevarandet av Höjdhagen.

Antecknat av:
Andreas
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