
Höjdhagens villaägareförening 
 
Anteckningar möte 12 oktober hemma hos Tina 
 
Närvarande: Andreas, Maria och Bo, Rutger, Eva, Staffan, Roland, 
Gunnel, Tina 
Saknade: Ulla som var i vackra Skåne 
 
Uppföljning av Motioner till vägförening samt fråga om mark Dalvägen/ 
Gamla vägen 
 
Andreas har skickat fråga om återkoppling på våra motioner som 
skickades in inför vägföreningens årsmöte- ej fått svar, Andreas kommer 
att skicka igen 
 
Andreas Rutger Staffan har skickat skrivelse till vägföreningen i frågan om 
marken vid de rivna garagen Dalvägen/Gamla vägen . Skrivelse kommer 
att skickas ut tillsammans med anteckningar från villaägareföreningens 
årsmöte 
 
Renovering av Ekedalsskolan - Ny arbetsgrupp Rutger/ Carl Landqvist 
Möte om renovering av skolan / information till föräldrar 25/10-16  
 
Fixa lekpark - Katrin Hemström och Camilla Knobe, inga fakturor 
inlämnade men arbetet är på G 
 
Förslag virtuell redskapsbod 
Andreas lägger upp en utlåningspool på hemsidan för att pröva! Låna 
redskap o annat 
 
Grannsamverkan - nya skyltar nu uppe 
 
Folder 
Vi trycker upp 200 ex av folder till en kostnad av 1420 kr. Vi använder 
tryckeriet på Formarstigen 
Andreas mejlar ut vår folder till mäklare för dessa att dela ut till husköpare, 
vi lägger även ut den på vår hemsida 
 
Uppdatera detaljplan 
Vi tar kontakt med och vill diskutera frågan med antikvarie Susannan 
Escricht som arbetar på kommunens planavdelning. Mötet är bestämt den 
tisdag 15 nov kl 15.00 i Höjdhagen. Såhär svarade Susanna på vår fråga, 
ett urklipp från mejlet: 
 
"...Jag jobbar på planenheten och jag, Leonore och Helene på bygglov har 
diskuterat att man behöver se över detaljplanen i Höjdhagen för att 
säkerställa att förändringar inte påverkar områdets mycket höga 
kulturhistoriska värde. Det betyder att en ny detaljplan tas fram alt. så görs 



tillägg till nuvarande Bp. 
  
Jag jobbar på planenheten och jag har tänkt att ta upp frågan om ny 
detaljplan för Höjdhagen hos mina chefer på plan och mark och 
exploatering och då är det bra att träffa er i villaägarföreningen först och 
fånga upp era synpunkter.  " 
 
Vi föreslog även på mötet att under våren anordna en promenad i 
Höjdhagen ihop med antikvarierna. 
 
Samverkan med andra föreningar i området 
Andreas bjuder in Grindstugärdes förening/ ordförande till vårt december 
möte för att diskutera samarbete i vissa frågor 
 
Anteckningar från årsmötet kvar hos Karl Landqvist för justering- tina får 
jaga på! 
Tina skicka ut anteckningar inför planering 13/9 av årsmötet 
 
Väl mött	


