
 

 

Höjdhagen arbetsgrupp möte 4 
 
Tid: 5/8 2015 klockan19.00 
Plats: Gamla vägen 7 hos Staffan 
 
Närvarande: Staffan A, Ulla B, Rutger S, Eva K, Gunnel och Christina D 
Saknade: Andreas E, Maria P, Tina D 
Arbetsgruppens nästa möte: Inget bestämt då nytt möte får beslutas av styrelsen 
 
 
Mötet började med en trevlig rundvandring i Staffans fantastiska trädgård. Det bjöds på en underbar blåbärpaj 
med vaniljgrädde! 
 
 
Höjdhagendagen  
Gunnel tar kontakt med festkommittén och försöker få de att ta ansvar för hela dagen inklusive röjningsarbetet och 
rundvandringsdelen på dagen. Eget utskick/ utdelande i brevlådan. 
 
 
Stadgar  
Vi gick igenom senaste versionen av förslag till stadgar och reviderade dom. Ulla fick i uppdrag att genomföra 
ändringarna och skicka ut det på mail till arbetsgruppen.  
 
 
Dagordning 
Vi gick igenom ett gammalt förslag till dagordning och gjorde en mängd korrigeringar. Ulla fick i uppdrag att 
genomföra ändringarna och skicka ut det på mail till arbetsgruppen. 
 
 
Områdeskarta 
Eva hade en områdeskarta som vi kan utgå ifrån och använda som bilaga till stadgarna. Christina fick i uppdrag 
att göra tydlig ringmarkering kring Höjdhagen och kopiera upp 70 stycken exemplar. 
 
Utskick 
I utskicket som ska gå ut till samtliga i Höjdhagen ska nedanstående dokument vara med och senast 3 veckor 
innan konstituerande mötet ska medlemmarna ha informationen. Mötet är den 10 september. Dokumenten ska 
också publiceras på hemsidan. 
 

• Förslag till stadgar 
• Dagordning 
• Områdeskarta  
• Personpresentation av de som arbetsgruppen anser ska nomineras till styrelsen 

 
 
Övriga frågor 
Vi diskuterade vilka som skulle kunna tänkas stå som avsändare av ett brev som Staffan författat rörande de tre 
obebyggda tomterna och kom fram till att föreningen inte kan skriva under den utan att det är bäst om de som är 
närmast berörda gör det.  
 
Vi insåg också att det behövs lobbyingverksamhet för att förbereda medlemmarna om att det på årsmötet ska 
väljas två revisorer. Arbetet med att få fler boende att anmäla sig på hemsidan måste också fortsätta.  
 
Vi vandrade hemåt i en ljum augustikväll.  
 
Vid pennan 
 
 
Rutger 


