
Höjdhagens Villaägareförening  
 
Anteckningar möte 12 april 2016 hemma hos Ulla 
Närvarande: Ulla, Maria, Tina, Eva, Rutger, Roland, Staffan, Gunnel 
Saknade: Andreas 
 
Städdagen lördag 30/4 
Maria lägger ut info om städdag samt att det är tillåtet att elda i kommunen denna veckapå 
Facebook och hemsidan,  
Vi samlas vid fotbollsplanen klockan 10.00. Håller på till 12.00. Köra skräp till majbrasan – 
Släp??? 
Förslag på arbetsområden: 

• Allmän plats vid Evas hus 
• Rishög nedanför pulkabacken vid början av spåret och skogen nära tjärnstigen. 
• Skräp vid slånbärssnåret, röja så att stigen blir tydligare 
• Se över alla ingångar till Höjdhagen att det ser fint ut 

 
Garagen vid Gamla vägen finns inte mer - JM har nu rivit dem utan att ha alla papper klara, 
Andreas bevakar ev nya inlämnade bygglov genom sin plats i Byggnadsnämnden. Staffan 
har som egen person o boende nära platsen, överklagat till Länstyrelsen, fick avslag, har 
vidare överklagat till Mark och Miljö domstolen. Staffan har mejlat kommunekologen för att få 
dennes hjälp att bevara/skydda skogen, berget, gamla ekar, tallar.  
Beslut: Staffan bjuder in kommunekologen att besöka platsen. Fortsättning följer 
 
Snigelveckan: Sniglarna är vakna! Staffan föreslår att så fort man ser de små liven så 
avrättar man så många man kan! Detta kommer att reducera antalet sniglar i Höjdhagen om 
vi alla hjälps åt.  
Beslut: Maria lägger ut info på Facebook och Hemsida. 
 
Senaste protokollet – Beslut:Tidigare mötes protokoll kommer att ligga på hemsida från 
och med fredag 15 april – Maria fixar.   
 
Antalet betalande medlemmar – 47 st betalande medlemmar. Skulden till Staffan reglerad. 
Vi har drygt 6000 kr i kassan.  
 
Olika typer av medlemskap 
Beslut: Vi beslöt på mötet att avgiften 200 kr står kvar, men att om någon önskar vara 
medlem men inte kan pga ekonomiska skäl, kan man höra av sig så löser vi det! 
Vi diskuterade att fylla medlemskapet med en gåva! Kommunens skrift om Höjdhagen, alla 
positiva till detta 
Beslut: Tina kollar inköpspris m kommunen. 
Rundvandringen för att värva gav inte så mycket effekt, kanske fel tid på dagen /för tidigt. 
 
Vår egen folder om Höjdhagen/Välkomstfolder 
Maria visar den folder för nyinflyttade som hon sammanställt – alla positiva och den feedback 
vi gav var följande: Fota detaljer såsom fasad som stämmer med ursprungsarkitekturen. Bild 
på något litet hus och något utbyggt (Kanske nu avlidna Mariannes hus på höjden? Evas 
hus?) 
Beslut: Tina kan hjälpa till att fota om vi alla kan tänka ut vackra typiska Höjdhagen vyer, 
bergsknallar, naturen/husen i samspel…. 
Tina/Maria/Eva hjälps åt med detta men tar tacksamt emot idéer!!!! 
 
Eva visade en enkel skrift från Hästhagsterrassen, där vi också kan hämta lite inspiration.  
Beslut: Tina kopierar till styrelsen och lägger i era lådor! 



 
På sikt diskuterade vi att slå ihop denna välkomstfolder med viktigt att tänka på listan. Ej 
beslutat men en idé. Men viktigt att snabbt få Marias fina skrift klar så kan vi komplettera 
senare.  
 
”Tänk på att” kring byggnad och trädgård 
Vi söker kontakt med Ewa Juneborg för att diskutera ”viktigt att tänka på listan (om-
tillbyggnad, hus och bodar)” Tina mejlar. 
 
Vi diskuterade även att det är rörigt i hanteringen av bygglov för friggebod – 4 av oss hade 
sökt information hos kommunen för detta och vi alla hade fått olika svar! Vi föreslog att 
kontakta Ewa Juneborg för att se om vi kan underlätta detta med en schablon/typbod där vi 
hjälper till med ritningar av bod i olika strl i relation till bygglovskraven.  
Beslut: Tina frågar Ewa J samt om hon har möjlighet att träffa oss! 
 
Trafik 
Information från vägföreningens årsmöte av Roland. 
Nya styrelsemedlemmar invalda till vägföreningen från Höjdhagen, Lars Svensson samt en 
person från Grindstugärde. 
Motionerna är tillstyrkta och har fått en budget 
Det kommer att bli parkeringsplatser vid skolan tillgängliga kvällar och helger för besökande i 
Höjdhagen. 
Lågfartsområde i Höjdhagen – frågan är uppe i vägföreningen, men måste utredas ihop m 
kommunen. 
 
Ekedalsskolan: 
Rutger har tagit kontakt m kommunen samt fotat detaljer av Ekedalsskolan och dess förfall! 
Beslut: Vi vidarebefordrar Rutgers kontakt till Ewa Juneborg, Tina fixar   
 
Grannsamverkan 
Ulla har kontakt med polisen och ett förslag är att polisen kan komma på föreningens 
årsmöte för att informera om grannsamverkan och vad det innebär och vad vi behöver göra. 
Vi behöver bla ett kontaktombud samt det skall skultas att vi har grannsamverkan. 
 
Lekplats 
Ulla föreslog att ev köpa in saker till lekplatsen för föreningens pengar, eller åtminstone fixa 
till en bänk. 
Andreas och Marias sambo Johan är med i lekplatsgruppen.  
 
Tack till Ulla för god kaka och gästfrihet 
 
Nästa möte 
Tisdag 14 juni 16 klockan 18.30, hos Staffan på Gamla vägen 7 
 


