
Höjdhagens villaägareförening 
Anteckningar 10/4 hemma hos Tina 

Närvarande: Gunnel, Roland, Andreas, Staffan, 
Eva, Ulla, Maria, tina 
Saknade Rutger 

30 betalande medlemmar 
Rikta ett mejl till föregående års betalande medlemmar - påminna 

Vårsamling /vårfix- Maria skickat ut inbjudan till vårfix 
Köpa in: papperssäckar att lägga på brasan 
Festis, korv, bröd, ketchup, senap 
Muggar 
Ev kan Staffan fixa virke att fixa trappan vid rutschkanan vid lilla lekplatsen 
Grillar -Andreas och Tina, termoskaffe 
Fokus på lilla lekplatsen o ev skogen ner mot korsning Tvärväg/gamla väg – Eva 
Kain kan visa var 

10-12 Samling lilla lekplatsen och röj fix 
12-13 korv 
13-14 rundvandring med kommunantikvarie Lenore Weibull 

Brev till politiker om Ekedalsskolan blev till artikel/insändare i NVP 
Svar från politiker i frågan om Ekedalsskolan skickas ut av Andreas 
Beslut vad som sker med skolan vad gäller renovering och ev till-ombyggnad skall 
vara klart före sommaren. 
Konsekvensanalys behövs  - för trafiksituation i Höjdhagen och i relation till 
kulturmiljön, har det gjorts en barnkonsekvensanalys 

Vägföreningen 
Maria Kuha Palm invald i styrelsen som suppleant. Motioner och protokoll finns på 
vägföreningens nya hemsida. 

Inkommet brev om bod 
Föreningen verkar för att få fram tydligare regler från kommunen vad gäller till/
ombyggnad och byggande av bodar. Föreningen har en aktiv dialog med 
kommunantikvarier för att förtydliga regler samt att tillsammans ta fram en strategi för 
ökat skydd av området. 

Andreas och Eva träffar kommunens planantikvarie Susanna Eschricht och en av 
hennes chefer 27/4 för att diskutera Höjdhagen 

Förslag att vi som förening bjuder in oss själva att träffa bygglovshandläggare, 
presentera oss, Höjdhagen och visa vår folder. 

Andreas kommer att bidra med text till ny bok om Gustavsberg. Andreas skriver om 
våra hus i Höjdhagen! Bok klar till nya kulturhusets invigning. 



Verktygspoolen igång på hemsidan. 

Nästa möte 30/5 hemma hos Gunnel på Gamla vägen 
9/5 nätverksträff med Grindstugärdes förening och andra föreningar i området. På 
R&R i hamnen. 


