
Höjdhagens villaägareförening  
Anteckningar 16 augusti 2016  
Hemma hos Rutger 
Närvarande: Rutger, Staffan, Maria, Andreas, Ulla, Gunnel, 
Andreas, Roland och Christina 
Saknade: Eva 
 
Punkter att diskutera 
Höjdhagens dag 27/8 från 18.00 
Beslut- Maria skriver samman ett informationsbrev som vi delar ut i området där vi 
påminner och bjuder in till Höjdhagens dag med gemensam middag/knytis längs 
Höjdhagsvägen. Alla som vill tar med bord, stolar och det man önskar äta! 
 
I brevet  informerar och påminner vi även om Årsmötet torsdag 15 september på 
Ekedalsskolan 
Kallelse till medlemmar senast 3 veckor innan. 
Motioner eller punkter man önskar skall behandlas skickas till styrelsen i förväg 
Styrelsen planerar årsmötet mer i detalj 13 september 18.30 hemma hos Gunnel 
 
Andreas haft kontakt med Festkommittén och Preben & Jörgen är redo och kommer 
vara med 27/8 
 
Punkter vi tar upp på årsmötet - att planeras mer i detalj 
Rutger fixar förfriskningar 
Omval/ val av de styrelsemedlemmar som är valda på 1 år 
 
Andreas har haft kontakt med Eva i valberedningen och hon är redo för sitt arbete 
inför årsmötet. 
 
Information om det som gjorts under året: 
Ev föredrag av polis om grannsamverkan - Ulla har kontakt 
Andreas prata om "Husen i Höjdhagen" byggnadsvård/byggnadsteknik i relation till 
våra hus. 
 
Beslut- Tina Eva o Maria-färdigställa välkommen till Höjdhagenfolder- senare 
komplettera med " viktigt att tänka på listan") 
 
Eventuellt dela ut Boken om Höjdhagen till nyinflyttade- tina kolla pris m antikvarie 
 
Beslut- Andreas frågar be Per A att berätta om arbetet med trafik i Höjdhagen, 
samarbetet m kommunen och skolan. 
 
Beslut- Rutger skicka in räkenskaper till föreningens revisorer - Per Arvidsson och 
Lars Svensson 
 
Diskutera medlemsavgift - hur använda pengar eller skall vi hålla upp ett år med 
avgift? 
 



Beslut om att skicka info-mail till alla medlemmar minst 2ggr per år. Förslag är 
utskick i januari och augusti, inför betalning av medlemsavgift och inför Höjdhagens 
dag och årsmötet. 
 
 
Information Antikvarie- viktigt att tänka på listan 
Eva och Tina har träffat nya kommunantikvarien.  
Hon heter Tove Eklund och jobbar på KMV Forum, ett företag som kommunen tagit 
in som "vikarie" till dess att den nya antikvarien börjar i höst. Tove kommer att vara 
kvar till sista aug.  
Vi visade henne vår början och tankar kring "viktigt att tänka på listan" och hur vi 
diskuterat i föreningen - historik om höjdhagen, att värna de tankar o värderingar som 
låg till grund för bebyggelsen, vi diskuterade kort om vikten av att väcka ett intresse o 
förståelse för vårt områdes värde. Tove tyckte att vårt arbete i föreningen och med 
vår lista lät spännande, viktig och intressant o erbjöd sig att även hon nu under 
sommaren kan bidra med sin expertis. Hon kunde lägga två dagar i veckan på att 
hjälpa oss! Bra va. Som start kommer hon att läsa alla dokument som finns på vår 
hemsida, hon fick även låna med sig material av Eva att läsa och utgå ifrån och 
sedan se vad hennes tillägg blir. Hon skulle även se om hon hittade liknande 
dokument från andra områden. 
 
Eva o Tina kommer att träffa kommunantikvarien 19 augusti och vandra runt i 
Höjdhagen, fota och diskutera arbetet vidare! 
 
Vi har även bett Tove kolla upp vad som faktiskt gäller för bygglov eller inte för 
friggebod- vi behöver även definiera vad det innebär att ett förråd "stämmer med 
områdets karaktär" Tove även kolla rabatterat pris för Höjdhagen skriften. Dela ut till 
nyinflyttade eller sälja extra billigt?! 
 
Beslut om att vi ska köpa in ett antal c20st Höjdhagsböcker från kommunen och ge 
alla NYA medlemmar/nyinflyttade 
Förslag var även att erbjuda alla medlemmar en skrift men då till rabatterat pris. 
 
 
Information renovering av Ekedalsskolan 
Rutger håller kontakt med kommunen  
Från kommunen se nedan: 

Finns en projektgrupp där vi bla har antikvariskt kontrollant knuten till gruppen. Inte 
aktuellt att ta in ytterligare personer/funktioner i gruppen. Projektgruppen kommer att 
kontakta berörda i projektet framöver, dvs närboende och aktuella föreningar, 
samfälligheter etc. bla för att informera och hantera ev. störningar och andra 
funktioner som kommer påverka omgivningen, vilket ett projekt i denna 
storleksordning kommer medföra. Ex. trafik, avstängningar, transporter etc.  

Projektet beräknas starta november/december 2016 med bla uppförande 
avevakueringslokaler (modulbyggnader etc,) Renoveringen av befintliga byggnader 
startar januari 2017. Renoveringen beräknas vara klart våren 2019.  

Entreprenör är Arcona AB.  



Förslag från Staffan om att starta en pool för trädgårdsredskap mm som man inte 
använder så ofta. Såg på skaft, mossrivare, vertikalskärare, motorsåg, släpkärra etc. 
Styrelsen funderar på formerna för detta. Krävs det ett förråd och en person som är 
materialansvarig? Är Staffan intresserad av jobbet och av att driva frågan?  
 
 
Förslag om att kontakt Vägföreningen ang den försvunna parkeringen på Gamla 
vägen. Vad hände? Vad kan vägföreningen ev göra för att återskapa parkeringen - 
som behövs?  

Information hantering av fallfrukt 

Det borde nu finnas kärl på åvc i Hemmesta och Djurö avsedda för fallfrukt som 
senare blir till biogas! 
Äpplena skall lämnas som de är alltså inte i något slags emballage! 
 
Medlemsantal i föreningen- 47 st kassan 6700kr 
 
Tack till Rutger för husrum och fika! 


