
Möte villaägareförening 8/3 16 
Närvarande: Staffan, Eva, Andreas, Rutger, Gunnel, Roland, 
Tina, Ulla, Per Arvidsson inbjuden att informera om trafik. 
Saknade: Maria  
 
Vi börjar mötet med datum och tider för möten 
och evenemang under året: 
 
Snigelvecka: Staffan återkommer med lämplig vecka och metod för gemensam 
utrotning av våra Höjdhagssniglar. 
 
Städdag för Höjdhagen i samband med Vår och Valborg: 30/4 klockan 10-12, 
samling på Fotbollsplanen. 
 
Höjdhagens dag 27/8 – fest på gatan, ev loppis på Höjdhagsvägen med försäljning 
av växter 
 
Datum Årsmöte Villaägareföreningen 2016: 15 sep klockan 19.00 på 
Ekedalssskolan 
Beslut: Staffan bokar skolans matsal och faktura skickas till Rutger. 
Ordf tillägg: Andreas sammanställer årets datum på en A4 som ett slags kalendarie. 
Det läggs upp på hemsida/Facebook och anslås på anslagstavlorna i området så 
snart som möjligt. 
 
 
Datum Styrelsemöten villaägareföreningen: 
Tisdag 12 april 16 klockan 18:30, planera röjar/städdag hos Ulla på Tjärnsstigen 2 
Tisdag 14 juni 16 klockan 18.30, hos Staffan på Gamla vägen 7 
Tisdag 16 augusti klockan 18:30  hos Rutger på Tjärnstigen 4 (inför årsmötet) 
Tisdag 11 oktober klockan 18:30 hos Tina på Tvärvägen 6 
6 december 16 klockan 18:30 hemma hos Gunnel på Dalvägen 8 
 
Medlemmar/Föreningens ekonomi – Rutger 
Vid datum 7/3 hade föreningen 28 betalande medlemmar (ca 90 hushåll i området) 
 
Beslut  
Rutger skickar påminnelse via e-post till de som lämnat sina kontaktuppgifter men 
ännu inte betalat. Andreas tillhandahåller de e-postadresser som vi har samlat in.  
En uppmaning om att bli medlem och betala medlemsavgiften ska läggas upp på 
hemsidan av Andreas eller Maria. 
 
Bra ekonomi – kassa 4460kr 
Oreglerad skuld till Staffan för hyra av Ekedalssskolan  
Skuld till Andreas för hemsida 
 
Värvningsstrategier, medlemmar och förtroendevalda 
Beslut: Operation dörrknackning – Lördag 12/3 samling 10:00 på fotbollsplanen 
Per, Rutger, Ulla, Roland, ev Gunnel. 



Syfte – värva medlemmar, få kontakt med framtida förtroendevalda, kommunicera 
det som föreningen gjort under året, inventera intresseområden för ev framtida 
utskott/arbetsgrupper, vad engagerar de boende i Höjdhagen. 
 
Ordf tillägg: 
Efter goda erfarenheter från helgens aktivitet så föreslår jag att vi gör fler insatser 
med vandringar i området - personliga möten - information om föreningen och 
samtidigt försöka få in input på vad våra grannar tycker föreningen ska göra. 
 
Viktigt att tänka på – listan för våra hus och trädgårdar - Eva Kai 
Eva presenterade det fantastiska arbetet hon gjort utifrån att vi behöver en ”viktigt att 
tänka på vid om- och tillbyggnad –lista” för Höjhagen som område. Detta är tänkt att 
kunna fungera som ett diskussionsunderlag för uppdatering av den gestaltningsplan 
som finns för Höjdhagen. En struktur för ett sätt att kommunicera Höjdhagen och 
dess hus historia 
 
Det är ett gediget arbete hon gjort och syftet är att framöver diskutera detta med 
kommunens antikvarie, Eva Juneborg som är åter i tjänst april 16, det söks även 
ytterligare en antikvarie. Jag försöker här kort sammanfatta och hoppas att jag kan 
göra hennes arbete rättvisa!!! 
 
”Listan” är en pärm/dokument med rubriker såsom 
Husen i original – det ursprungliga husets karaktär och detaljer såsom tex tak, 
takvinkel, skärmtak över dörr, fönster, dörrar, färg/kulörer, panel, trappa, räcke, 
uteplats/terass,  
Tillbyggnader – vad är viktigt att tänka på i relation till ursprungshuset 
”Standardlösningar” 
Ge ex på olika sätt att lösa tillbyggnader och bodar – komplettera m olika ritningar  
Tillbyggnader/lösningar att diskutera 
 
I pärmen finns även avsnitt med områdets historia och Thun-Olles röst 
Detta är ett arbete i process och kommer att utvecklas tillsammans i/ med föreningen 
och kommunen och dess antikvarie. Eva poängterade även värdet av att ta del av en 
arkitekts blick och input i detta arbete. 
 
Informationsbrev till husspekulanter samt nyblivna Höjdhagenbor - Ulla 
Då Maria inte var med på mötet avvaktar vi med punkten till nästa möte. 
 
Nybyggnation Gamla Vägen - Andreas 
Andreas håller kontakt med kommunen i denna fråga.  
Förslag att kontakta JM och fråga om området kan användas för parkering 
Villaägareföreningen vill ha en dialog med Värmdö kommun och JM för att för att 
förstå vad som kommer att ske med marken. Viktigt att komma in tidigt i den 
processen. Andreas håller kontakt med kommunen. 
Som medlem i föreningen kan man lämna in motioner till årsmötet i ärendet. 
 
Trafikfrågor - Roland och Per 
Trafikgruppen har ett samarbete med Värmdö kommun och trafikingenjören om 
problem i trafiksituationen i Höjdhagen. Det gäller trafiksituationen allmänt där en 
lösning kan vara försök med lågfartsområde, parkeringssituationen där lösningen kan 



vara förbättrad skyltning och generösare parkeringsmöjligheter för gäster och 
besökare till Ekedalsspåret samt situationen kring skolan specifikt med fortkörning 
där lösningen kan vara ett projekt med kommun/skola, polis, föräldrar, vägförening 
och vi boende i Höjdhagen/villaägareföreningen. 
 
Trafikgruppen har haft flera nya kontakter med Gustavsbergs Vägförening inför 
årsstämman den 17 mars.  
8 st motioner från medlemmar i Höjdhagens Villaägareförening är inskickade till 
vägföreningens årsstämma. Dessa tar upp: Ökad belysning i området, 
dagvattenhantering, trafikmiljön i Höjdhagen, möjlighet till lågfartsområde i 
Höjdhagen, skyltning, slitageavgifter, flytt av grusförvaring vid fotbollsplanen. Oavsett 
utfall kommer samarbetet att fördjupas framöver 
 
Grönområden/allmänning  
JM och hantering av nedfallna träd –  
 
Per har informerat JM om vårt intresse att ta hand om grönytorna på ett bra sätt. De 
används av många: skola, boende och besökare. Samt hört sig för om JMs planer 
och vilja att samarbeta. Beslut: Våra intressen sammanfaller på den punkten och Per 
åtog sig att sätta upp ett möte med förvaltningschef och eventuella 
medhjälpare/praktiker.   
 
Ekedalsskolans renovering - Rutger 
Har mejlat kommunen i frågan, avvaktar svar. 
Veidekke/Arcona har den entreprenaden. Uppdragsgivare är kommunens 
fastighetschef. Starttidpunkten inte känd. Angeläget för oss bevaka starten av detta 
eftersom det påverkar hela området vid och runt skolan. 
 
Grannsamverkan- Ulla 
Har tagit kontakt med polisen och stöldskyddsföreningen för att påbörja ett arbete för 
grannsamverkan. 
Beslut: Ulla lägger upp information på facebook och återkopplar på nästa möte 
 
Förbifart Ekedal - Ulla 
Medborgardialog kommer att ske efter att man utrett uppdrag för Gustavsbergs 
Centrum 
 
Strandvik 
Inget nytt men vi bevakar frågan 
 
Ny information på facebook 
Beslut 
Information om grannsamverkan - Ulla 
Locka fler att bli medlemmar 
Trafikfrågor - Per 
Snigelvecka - Staffan 
 
Nästa möte: Tisdag 12 april 16 klockan 18:30, planera röjar/städdag hos Ulla på 
Tjärnsstigen 2 
 



Innehåll Nästa möte 
Återkoppling – värvningsstrategier – operation dörrknackning 
Återkoppling – möte med Jm (Per) 
Folder för nyinflyttade (Maria, Ulla) 
Renovering Ekedalsskolan (Rutger) 
Nybyggnation (Andreas Staffan) 
Trafik/Vägföreningens årsmöte - återkoppling 
Grannsamverkan 
  


