
Höjdhagens villaägareförening  
Möte 8/1 17 hemma hos Maria 
Närvarande: Andreas, Maria, Roland samt undertecknad Christina 
Vi saknade: Ulla, Staffan, Rutger, Gunnel och Eva 

Nästa möte är 30/1 17 klockan 18.30 hemma hos Andreas på Gjutarstigen 2 
Vi bestämmer då datum/plats för årets möten. 

Beslut att dela ut vår fina broschyr samt årsbrev till alla boende i Höjdhagen - alla 
som kan vi ses söndag 29/1 kl 10.00 i korsningen Tvärvägen/Höjdhagsvägen 

Andreas har sammanställt en informativ och trevlig hälsning till alla medlemmar som 
både beskriver lite av det vi gjort i föreningen och en påminnelse om att betala in ny 
årsavgift. Detta skickades ut per mejl i början av jan 17 

Inför 2017 
Ny detaljplan 
 Vi föreslår att sätta samman en arbetsgrupp inför arbetet med att ta fram ett förslag 
vi som förening kan stå bakom för att hitta ett bra sätt att stärka skyddet av 
Höjdhagen. Olika sätt kan vara: 
Att verka för en ny detaljplan 
Att följa upp det beslut som finns på kommunen att göra ny detaljplan för Höjdhagen 
Ansöka om planändring  
Göra en ny gestaltningsplan, eller tillägg till den äldre, knyta denna till detaljplan. 
Andreas vill gärna vara med i gruppen, vilka andra personer vill? 

Sprida information om vår förening 
Som tidigare nämnts - vi delar ut vår fina broschyr samt årsbrev till alla boende i 
Höjdhagen 
Andreas delar ut till mäklare 
Dela ut kommunens skrift om Höjdhagen till nyinflyttade (samt lobba för vår förening!) 
Uppdatera vår hemsida - Andreas och Maria gör förslag samt inkluderar information 
om vår broschyr och viktigt att tänka på lista utifrån Evas pärm 

Vårstädning i området 
Förslag program 
Inför Valborg - lördagen 29/4  
Samling och röj 10-12 
12-13 korvgrillning, föreningen bjuder 
13-14 vandring med antikvarie i Höjdhagen 

Höjdhagsdagen 27/8-17 
Förslag program 
Anordna ett lopp för små och stora barn runt kvarteret - alla får medalj 
Vandring med antikvarie ca 15.00 
Middag på gatan vid ca 18 

Årsmöte 14/9 2017 kl 19.00 
Plats behöver fixas 



Vi önskar bjuda in Susanna Eschricht antikvarie på planavdelningen för att delta i 
diskussionen om ökat skydd för Höjdhagen och det förslag vi tar fram i föreningen 

Beslut : Tina kollar med antikvarier om de har möjlighet att vara med på 
ovanstående 

Lekplatsen 
Katrin Hemström och Camilla Knobe har tagit initiativ till att rusta lilla lekplatsen 
korsning gamla vägen/Tvärvägen. Föreningen har gett 2000kr till detta. Förslag att 
bjuda in Katrin och Camilla till ett möte o berätta om planerna. 

Skolan 
Rutger var på medborgardialog kring skolans upprustning/renovering och har mejlat 
ut en sammanfattning till styrelsen. 
Andreas föreslog att be skolan förtydliga gränser för vad som är skolans mark, 
skötsel och ansvar. 
Be Rutger att skapa en kontakt med rektor på skolan, att vår förening kan vara en 
kommunikationsväg till boende i området 

Kontakt med andra föreningar i området 
Datum att träffa andra föreningar, inbjudan från Kent Wetterlund/Grindstugärde - 
onsdag 8/2 kl 18.00 på restaurang R R i hamnen, meddela senast 25/1 till 
kent.wetterlund@swedbank.se  

Vägförening 
Vi diskuterade skrivelse/svar om parkering/gamla vägen 
Månlandaren/sandförvar flyttad till annan plats/gamla Konsum 
Uppföljning av motioner - har ej hänt så mycket där 
Roland kollar med Per T Arvidsson angående ett nytt för-möte med motionsskrivning 
inför årets stämma m vägföreningen 22/3. Motioner skall vara inne några veckor 
innan 
Vi diskuterade vägföreningens vara/icke vara framöver - vi tyckte att det är rimligt att 
kommunen skulle ta över driften av Höjdhagen. 

Andreas ställer samman årsbrev m vad vi åstadkommit 
Bl.a. 
Broschyr 
Kontakt/dialog m antikvarier 
Bevaka planer för Ekedalsskogen 
Renovering av skolan 
Grannsamverkan 
Städ/fix/fest 
Lekplats 
Motioner vägförening 
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