
Höjdhagens Villaägareförening 
Arbetsgruppens möte 2

Tid: 14/6 19.00
Plats: Tjärnstigen 4, hos Rutger

Närvarande: Andreas E, Staffan A, Ulla B, Rutger S, Maria P, Eva K, Tina D
Saknade: Gunnel
Arbetsgruppens nästa möte: 20/7 kl 19 hos Andreas på Gjutarstigen 2

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

Höjdhagendagen
Datumet för Höjdhagsdagen är bestämt till den 29 augusti
Separat festkommitté är utsedd och Maria och Gunnel är våra kontaktpersoner. Beslut att även bjuda in 
festkommittén till nästa möte.
- Roine är kontaktperson i festkommittén

Bebyggelse och trädgård
Ska vi verka för ny detaljplan för Höjdhagen? Föreningen skulle kunna verka för att uppdatera den när väl vi 
är etablerade.

Tina ska läggas till på maillistan arbetsgruppen@hojdhagen.se
Christina.dackeus@stockholm.se

- Maria ny kontaktperson avseende hemsida
- Per Arvidsson kontaktperson i trafikfrågor

Nybyggnation inom Höjdhagen
De tre tomterna diskuterades och vi ska verka för att om det ska ske bebyggelse så ska husen vara i 
samklang med naturen, det ska finnas passage för allmänheten att nå grönområdena.

Förbifart Ekedal
Ulla kontaktperson i frågor om förbifart Ekedal. Ulla går på möte på tisdagen i frågan och återkopplar.
Pontus Valsinger, intresserad av förbifart Ekedal

Bilda samfällighet
Frågan om att bilda en samfällighet diskuterades. Då kan vi verka för att ta bättre hand om de grönområden 
som idag finns i Höjdhagen.
- En fråga som diskuterades var om även Grindstugärde ska/kan/måste ingå i samfälligheten då de ryms 
inom samma detaljplan?  
- Att registrera en samfällighet kräver 51% av fastigheterna röstar för bildandet och en kostnad om ca 100'. 
Detta är en fråga till årsmötet!

Hus, byggnad och trädgård. 
Detta engagerar och är viktigt. Beslut om att ta kontakt med antikvarien! Eva och Tina gör detta och Ulla 
hakar på.
Staffan kontaktperson för gruppen trädgård & naturvård

Formalia förening:
Ulla har tagit fram förslag till stadgar som gruppen tyckte var bra. Punkt 4 ska kompletteras.
Vi ska skicka ut förslag till stadgarna 1 månad innan årsmötet till alla som anmält sin mailadress till 
föreningen med uppmaningen att inkomma med sina synpunkter 2 veckor innan årsmötet den 10/9
Efter årsmöte ska vi skicka in stadgarna för att registrera föreningen hos Skatteverket och ev även hos 
banken.

Årsmöte torsdag 9/10 kl 19
Staffan kollar med kommunen och bokar lokalen
Rutger tar fram ett förslag på medlemsavgift utifrån förslag från de som anmält intresse.

Punkter att ta upp på årsmötet
- Ta upp frågan om bilda samfällighet
- Anta stadgar
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- konstituerande möte
- styrelse, 5 ledamöter plus 2 suppleanter

Förslag till styrelse
Andreas, ordförande
Rutger kassör
Gunnel, Staffan kollar med henne, sekreterare?
Ulla, ledamot,
Maria, ledamot, PR & kommunikation
Eva, ledamot
Preben, Andreas kollar ev ledamot ?

Förslag till kontaktpersoner i utskotten
Byggplaner -  Staffan
Trädgård och naturvärden - Staffan
Förbifart - Ulla
Festkommittén - Roine
Bebyggelse och trädgård - Eva och Tina
Info Maria
Bilda samfällighet - vakant (Andreas) - Eva pratar med sin granne
Trafik - Per Arvidsson
Strandvik - Jörgen Nygård??

Kontaktpersonerna i utskotten ska vara ständigt adjungerade till styrelsemöte

Strandviksfrågan
Föreningen har skickat in ett yttrande och ställt sig bakom Gustavsbergs vänners yttrande. 
Vi fortsätter att bevaka frågan


