
Höjdhagens Villaägareförening 
 
Datum 26 November 2015 
 
Närvarande 
Maria, Rutger, Andreas, Ulla, Staffan, Gunnel, Tina, Eva 
 
Nästa möte 21 Januari 19.00 hemma hos Eva Kai, Tvärvägen 
 
Vi går igenom föregående protokoll 
Eva, Tina, Gunnel har påbörjat en kontakt med kommunantikvarie vad gäller regler 
för till-ombyggnation samt friggebod 
 
 
Beslut 
Eva ger som förslag att vi sammanställer en ”viktigt att tänka på” – lista inför till-
ombyggnation, där kan ingå förslag på ritning/typritning av friggebod, detaljer som 
färger, fönster, dörrar. Punkter som kan vara till hjälp och som värnar och främjar 
helheten i området samt står i relation till kommunens nu strängare regler vad gäller 
bygglovskrav för all om- tillbyggnad, samt friggebod. 
Arbetsgruppen för detta är Eva, Tina, Gunnel och Ulla. 
 
Beslut 
Vi ber kommunen att kommunicera nya regler för bygglovskrav på om- tillbyggnad 
samt friggebod i Höjdhagen. 
Andreas gör detta. 
 
Rutger/ekonomi/förening 
Föreningen har fått organisationsnummer och ansökningshandlingar för 
kontonummer är inskickade och vi inväntar detta sen kan vi skicka ut inbetalningskort 
till alla medlemmar. 
Ingående balans: 400 skr 
Föreningen är skyldig Staffan 750 kr  
 
Beslut 
I samband med utskick av inbetalningskort till medlemmar skickar vi med ett årsbrev 
för vad vi har gjort i föreningen. Sedan hjälps vi åt att paketera och dela ut! 
Andreas, Maria och Rutger gör detta. 
 
Information 
Ulla har varit på workshop i kommunen om landskap och miljöer i Gustavsberg och 
informerar om detta. 
 
Andreas informerar om det svar kommunen sammanställt efter utställning av 
detaljplan för, Östra Ekedal, Strandvik. Den finns som pdf 
 
Trafik – Per och Mary-Ann har varit på möte om trafiksituationen i Höjdhagen och 
fortsätter det arbetet. 
 



Andreas skriver till kommunen angående ”sandsilo” vid fotbollsplanen, om det är 
möjligt att flytta eftersom skolbarnen klättrar på den. 
 
Maria skickar motion till vägföreningen om att göra Höjdhagen till ett lågfartsområde 
samt att det behövs bytas gatlyktor. 
 
Städdag 
Förslag 
Till städdag i området innan Valborg 16. Lägga allt skräp vid Strandviks brasa, 
Gunnel tar kontakt med Gustavsbergs Vänner. 
 
Nybyggnation  
Staffan skriver brev till kommunen för att ta reda på mer om planer vad gäller 
eventuell nybyggnation på Gamla Vägen 
 
Äpplen/förslag 
För att slippa att äpplen slängs i skogen så tar Tina kontakt med kommunen och hör 
vad det finns för möjlighet till att slänga äpplen så det kommer till nytta/biobränsle. 
 
Kommunikation med mäklare och nya grannar 
Mäklarbrev 
Ulla sätter samman 
 
Välkomna till Höjdhagen brev 
Maria sätter samman som en välkomsthälsning till nya familjer 
Med information om villaägareföreningen, hänvisning till hemsida. 
 
Grannsamverkan 
Ulla kollar upp 
 
Nästa möte 21 januari 19.00 hemma hos Eva Kai på tvärvägen 19 


