
Höjdhagens Villaägareförening 27/9 2017 

Hemma hos Gunnel 

Närvarande: Andreas, Gunnel, Staffan, Per, Camilla, Ulla, Marie, Rutger, Roland, 
Claes, Karin, Eva K och Tina 

Saknade: Preben, Eva R, Maria 

Första mötet efter årsmötet. Vi samlar både avgående och nytillträdda 
styrelsemedlemmar! 
Alla presenterar sig 
Andreas tackar av Ulla, Staffan, Gunnel (Maria ej närvarande) för allt arbete och 
engagemang. 

Information från Andreas: Pressmeddelande från Liberalerna att de föreslår att 
Ekedalsskolan blir kvar! 

Dagordning 
Planändring 
Tomt till salu gamla vägen 
Ekedalsskolan 
Höjdhagens dag 
Årsmötet 

Tomt till salu gamla vägen 
Andreas har haft kontakt med mäklaren som säljer en av de tre möjliga tomterna 
längs gamla vägen. Mäklaren lägger länk till föreningens hemsida. 

Höjdhagens dag 
Loppis nytt för i år – poppis! Fortsätter även nästa år och samverkar då med fler 
föreningar och gator i området! Camilla Knobe tog initiativ och vi upprepar succen 
nästa år! 

Beslut att tidigarelägga Höjdhagens dag en vecka – Lördag 18/8 2018 
Vi behöver då få ut kallelse till årsmötet och info om Höjdhagens dag tidigare. 
Styrelsemöte tidigt i augusti. 

Andreas höll uppskattad och improviserad guidning i Höjdhagen – bra och det gör vi 
om! 

Ca 40 personer kom till kvällens middag 

Förslag att göra något mer riktat till barnen på Höjdhagens dag 
Tex lopp med medalj! Skattjakt, tipsrunda, skogsvandring 



Förslag till andra aktiviteter såsom kurs/svampplockning – Tina kollar med Per-erik, 
tidigare granne, som är svampexpert  

Beskära äppelträd och buskar – fråga Staffan? 

Spela Boule på fotbollsplanen? 

Trädgårdsvandring? 

Skicka ut en Lock- och Fråglapp innan sommaren 18  ”Vad vill du göra på 
Höjdhagsdagen?” inför nästa års Höjdhagens dag 

Ekedalsskolan 
Det har varit en andra medborgardialog om skolans vara eller icke vara – dock blev 
det ej mycket till dialog utan mer information. 

Årsmötet 
34 personer närvarade 
30 fastigheter representerade 
Stor del av styrelsen där 
Ca 50% av boende är med i villaägareföreningen 

Planändring 
Susanna Eschricht pratade på årsmötet om möjligheten att ansöka om planändring 
för Höjdhagen för att på så sätt öka det juridiska skyddet. 
På årsmötet togs beslutet att vi som förening ansöker om planändring. Andreas har 
därefter haft ytterligare kontakt med Susanna och hennes förslag är att vi som 
förening försöker få till ett möte med planutskottet på kommunen. Detta för att berätta 
om vårt område och vårt arbete med att öka medvetenhet och skydd. 
Beslut: Rutger, Per och Eva tar kontakt med Fredrik Sneijberg planutskottets 
ordförande  

Camilla Knobe gav förslaget att kolla om det är möjligt att Höjdhagen inkluderas i 
”Open House Stockholm” en arkitektur festival som syftar till att väcka 
allmänhetens intresse för arkitektur och involvera medborgarna i stadens utveckling!  
Beslut bra idé och Camilla kollar detta. 

Beslut - Andreas kontaktar NVP för att berätta om föreningens medverkan på 
konferensen ”Bevarande och Restaurerande av kulturhistoriska byggnader” Andreas 
och Eva kommer där att berätta om vår förenings arbete! 

Framtida möten 
19/10 18.30 Hemma hos Camilla på Tvärvägen 2 
16/11 hemma hos Rutger på Tjärnstigen 4 
18/1 – 18 hemma hos Andreas på Gjutarstigen 2 
Stort tack till Gunnel för gästfrihet och gott fika! 




