
Anteckningar Höjdhagens villaägareförening  
21 januari hemma hos Eva Kai 
 
Närvarande: Andreas, Ulla, Roland, Eva, Gunnel, Rutger, 
Maria, och Tina.  
Gästade styrelsen gjorde Roine Holmberg, Preben Rydin 
från festkommiten samt Per Arvidsson och Mary-Ann Aro från trafikutskottet 
Frånvarande: Staffan 
 
Nästa möte Tisdag 8 mars 2016 18.30 hemma hos Gunnel på Dalvägen 8 
 
Information om beslutspunkter från föregående möte 
 
Andreas redogör för hur kommunen tänker kommunicera den striktare tillämpningen 
av regler i Höjdhagen vad gäller bygglov för till-ombyggnation, friggebod, uteplatser 
mm. 
Andreas och Ulla har varit i kontakt med kommunen om detta men kommunen har 
ingen egen plan för att kommunicera regler till boende i Höjdhagen och andra 
berörda områden i Gustavsberg. Som förening har vi kommunicerat nya regler via 
årsbrevet som gick ut till alla hushåll i Höjdhagen 19 januari 16. 
 
Beslut: Föreningen önskar delta i kommunens arbete med nya riktlinjer för att 
skydda kulturmiljöer och att kommunicera dessa till de boende.  
Andreas mailar jag vårt utskick av årsbrev till Kenneth Carlgren och till Jelinka Hall 
som vi haft kontakt med i frågan. Andreas skriver också något om föreningens 
önskan/ambition att få uppdatera bef. dokument och att knyta det till bef. detaljplan, 
som föreningen också tycker ska uppdateras, så skyddet blir starkare. 
Återkoppla på nästa möte 
 
Maria, Andreas, Rutger: Medlemsutskick - ett årsbrev från föreningen har lagts i alla 
brevlådor i Höjdhagen. Totalt 87 st 
Förslag: inför nästa årsbrev, ej bara blicka bakåt på det vi gjort utan även blicka 
framåt det vi önskar uträtta. 
Styra in medlemmar på hemsidan 
Beslut: Andreas och Folke sätter upp årsbrev på lokala anslagstavlor som dessa vid: 
Tennisplanen 
Nere vid fd Konsum 
Korsningen vid Ebbalund 
Ekedalsskogen utegymmet 
 
Rutger informerar om antalet betalande medlemmar, som i januari är 0, samt 
föreningens finanser 
Föreningen har skuld till Staffan för utlägg 
 
Andreas har varit i kontakt med vägföreningen angående sandsilon "månlandaren" 
vid fotbollsplanen, önskan om att flytta utifrån säkerhet då skolbarnen klättrar på den. 
Svar från vägförening är att den står kvar. 
 
Maria och Per (trafik) information om att lämna in motioner till vägförening: skall vara 
inne senast 31 januari, stämma i vägförening är 17/3 



Förslag på motioner  
- mer belysning i området (Maria) 
- se över system för dagvatten, det blir översvämning på vissa ställen. (Maria) 
- verka för att Höjdhagen blir ett lågfartsområde (per) 
- se över antalet trafikskyltar i Höjdhagen. Rutger påpekade att det vore bra med 
enhetliga gatuskyltar vad gäller typsnitt i området (Rutger) 
- ny placering av månlandaren/sandsilon (Andreas) 
 
Beslut: en mindre grupp träffas hemma hos per torsdag 28/1 kl 18:30 formarstigen 1 
för att sammanställa motioner till vägföreningens stämma. Rutger kan gå 
Motioner kan skickas på trafik@hojdhagen.se 
Återkoppla om motionsskrivning på nästa möte 
 
Gunnel informerar om kontakt m Gustavsbergs Vänner angående att lägga skräp 
från vårens städdag på Strandviks Majbrasa: Det är ok men skräpet får tidigast 
läggas där dagen innan Valborg.  
 
Andreas informerar om kontakt m kommunen angående eventuella byggplaner vid 
korsningen Gamla vägen/Dalvägen: det är styckat för nya tomter, garagen är 
uppsagda och rivningslov är inlämnat. JM äger tomterna.  
Beslut: Andreas fortsätter att bevaka via kommunen. Uppdatering o återkoppling 
kontinuerligt på våra möten 
 
Tina informerar om återvinning av fallfrukt: från och med hösten 16 så kommer 
behållare för fallfrukt att ställas ut på återvinningscentralerna så att de kan rötas och 
bli biogas och biogödsel 
Beslut: vi återkommer och ser till att informera om detta i sommar via hemsida och 
Facebook (Maria) 
 
Ulla och Maria informerar om Mäklarbrev/information för de som är nyinflyttade i 
området. Maria har påbörjat en folder att dela ut till nyinflyttade. Ulla har ställt 
samman ett brev till mäklare med information om området och vår förening. 
Beslut: Maria och Ulla ställer samman sina olika info till ett dokument som riktar sig 
till nyinflyttade eller husspekulanter. Återkoppla på nästa möte hur det går 
 
Roland visar en målning över Höjdhagen. Beslut: fota av lägga ut på hemsidan 
 
Övrigt: Nedfallna träd och skadade grenar - vem har ansvar? JM äger marken 
Beslut: Per tar kontakt med JM och hör om vi själva som boende har rätt att åtgärda 
detta? Återkoppla på nästa möte 
 
Rutger - underhåll av Ekedalsskolan katastrofal och beslut tas att Rutger tar kontakt 
med kommunen och hör hur de tänker om plan för underhåll av Ekedalsskolan. 
Återkoppla på nästa möte 
 
Per och Mary-Ann från trafikgruppen gästar föreningen denna kväll och berättar om 
sitt arbete, kontakt med kommun och vägförening: 
Trafikgruppen har haft 2 möten med kommunen, Andreas Dahlberg 
Det har varit en rundvandring utifrån trafik och parkering Höjdhagen där 
Per,Maryann, kommunen (Andreas Dahlberg ) samt vägföreningen deltog. 



Tittat på trafikbeteende särskilt i anslutning till skolan och att hämta/lämna barn. 
Försöka få till att bilarna /trafiken stannar vid skolan och ej kör in i området. 
Behov av gästparkering i området. 
Nya trafikskyltar/ se över skyltning i området 
 
Trafikgruppen har god kontakt/dialog med Ekedalsskolan 
Att skapa en avlämningsplats på Skärgårdsvägen/ P-ficka för föräldrar i bilar nere på 
Skärgårdsvägen på där det tidigare varit en busshållplats. Går ej att göra pga 
byggplaner vid Strandvik 
 
Beslut: Per sammanställer lite information om arbete som gjorts och är pågående i 
trafikgruppen. Information om ändrad skyltning vid P-skolan mm för publicering på 
hemsida och Facebook. Per skickar informationen till Andreas eller Maria för 
publicering. Klart snarast, men senast till nästa möte. 
 
Eva informerar kort om den "viktigt att tänka på listan" avseende husen i Höjdhagen 
hon påbörjat. Alla på mötet får en utskrift och vi bestämmer/beslutar att flytta denna 
punkt till nästa möte som är onsdag 9 mars 18.30 hemma hos Gunnel på 
Dalvägen 8 
Viktigt är dock att detta är ett arbetsmaterial och inte klart och att detta är något vi 
önskar föra en dialog med kommun/kommunantikvarie om 
 
Punkter till nästa möte 
Viktigt att tänka på listan-Eva Tina Ulla 
Medlemmar/ekonomi Rutger 
Motioner till vägförening Rutger Maria Andreas  
Information från trafikgrupp på hemsida Maria Per 
Info till husspekulanter/nyinflyttade Ulla Maria  
Ekedalsskolan renovering Rutger 
Jm och hantering av nedfallna träd info från Per arvidsson 
Nybyggnation uppdatering Andreas Staffan 
 
Stort tack till Eva och Peter för husrum gott kaffe hembakade bullar och mycket 
inspiration!!! 
 


