
Höjdhagens Villaägareförening 
Arbetsgruppens möte 3

Datum: 20 juli 2015, 19.00
Plats: Hemma hos Andreas på Gjutarstigen 2

Närvarande: Andreas E, Staffan A, Gunnel, Maria P, Christina D
Saknade: Ulla B, Eva K L, Rutger S

Arbetsgruppens nästa möte: 5 augusti 19.00 hemma hos Staffan på Gamla vägen 7 då vi främst planerar 
årsmöte och Höjhagendagen

Vi börjar med att titta runt både ute och inne, en personlig reflektion är hur fantastiskt det är i vårt område att 
platserna för våra hus har så totalt olika karaktär, landskap, trädgård och perspektiv från husen är så varierat 
och personligt för varje hus! Min helt egna reflektion, nu till formalia och protokoll!

Höjdhagendagen 29 augusti klockan 9.00
Planering av vad vi skall göra: Vi träffas fredag 28 augusti klockan 19.00 på fotbollsplanen för att gå en 
promenad och inventera det som vi skall göra. Förslaget är att dels fixa till runt fotbollsplanen, dels fixa till 
den nedgångna lekplatsen i korsningen Gamla vägen/ Tvärvägen.
Planen för Höjdhagsdagen är att röja 9-12, 13-15 köra till tippen
Ett förslag till ytterligare programpunkt från arbetsgruppens sida, är att vi från ca 15.00 skulle kunna besöka 
3 hus/ trädgårdar samt att Andreas gärna inleder med en kort introduktion av Höjdhagen. Vi skulle då kunna 
ses korsningen tvärvägen/dalvägen för att sedan besöka Eva kai - hus och trädgård, staffan - trädgård, 
Gunnel - hus.
Detta är endast ett förslag och behöver diskuteras med festkommitten. Gunnel och Maria pratar med Roine/ 
festkommitten. Fest på gatan från 18.
Vi diskuterade att verka för en fixardag på våren och en Höjdhagendag på hösten

Hus, Bebyggelse och trädgård
Verka för ny detaljplan? Tina och Eva har tagit kontakt med Antikvarie Eva Juneborg, vi träffas hemma hos 
Eva Kai torsdag 30 juli kl 9.00 välkommen om någon vill haka på! Vi tar upp detaljplansfrågan med henne.
På mötet med Eva Juneborg tar vi upp frågan om att förnya gestaltningsplanen för området och om detta i 
så fall kan införlivas i en ny detaljplan.
Ta upp frågan om en trädinventering med Eva Juneborg.
Verka för en kontakt med tidigare kommunantikvarien Johan Aspfors

Det blir en vandring med kommun antikvarie Eva Juneborg och en landskapsarkitekt 19 aug (Se 
www.varmdo.se för mer info...)

Nybyggnation i Höjdhagen
På mötet med Eva Juneborg kan vi även ta upp frågan om ev bebyggelse av de tre tomter som finns på 
äldre detaljplan, (gamla vägen) om det skall byggas hur kan vi värna områdets karaktär och undvika att 
naturen förstörs på tomten, tex genom stora sprängningar och omfattande trädfällning?

Förbifart Ekedal
Information från Anders Tapper, värmdö kommun har ett arrende på elljusspåret för tiden 2014-2024

Årsmöte:
Torsdag 9 september klockan 19.00 Ekedalskolans matsal
Utskick av stadgar skall skickas en månad innan mötet

Punkter att ta upp:
Bilda samfällighet
Parkeringsförbud i höjdhagen
Slänga ris/trädgårdavfall
Ev årsavgift (summa, lokalhyra, hemsida, förfriskningar, tryck)
Anta stadgar
Konstituerande möte
Styrelse , 5 ledamöter plus 2 suppleanter

Förslag till styrelse:
Andreas - ordförande
Rutger - kassör

http://www.varmdo.se
http://www.varmdo.se


Sekreterare? (Cia? Tina kan fråga)
Ulla - ledamot
Maria - ledamot PR och Kommunikation
Eva - ledamot
Preben - Andreas kollar om han vill vara ledamot?

Förslag till kontaktpersoner i utskotten:
Byggplaner - staffan
Trädgård och naturvärden
Förbifart - Ulla
Festkommitten - Roine
Bebyggelse och trädgård - Eva K och Christina D
Information - Maria
Bilda samfällighet - ev Andreas, Eva pratar m sin granne
Trafik - Per Arvidsson
Strandvik - Jörgen Nygård?

Övrigt:
Kan vi lägga upp vår Facebooksida/grupp så den är tillgänglig för alla, även de som ej har Facebook? Här 
kan man enkelt kommunicera tex att man får komma och plocka äpplen.

Antecknat av:
Christina Dackeus


