
 

 

Höjdhagens villaägareförening  
30/1 17 hos Andreas 

 

 

Närvarande 

Rutger, Ulla, Eva, Gunnel, Andreas, Tina 

 

Saknade 

Maria och Staffan 

 

 

Möten under våren 2017 

 

Tisdag  7/3  18.30  Hemma hos Tina på Tvärvägen 6 

Tisdag  11/4  18.30  Hemma hos Ulla Tjärnstigen 

Tisdag  30/5  18.30  Hemma hos Gunnel på Gamla Vägen 

15/8 18.30 Hemma hos Eva Kai på Tvärvägen, planera  

både Höjdhagens dag samt årsmöte 

 

26/8  Höjdhagens dag, vandring m kommunantikvarie 

samt middag på gatan 

 

14/9  19.00 Årsmöte 

 

 

Information 

Till alla boende i Höjdhagen har vi har delat ut vår nya ”Välkommen till Höjdhagen” 

broschyr samt årsbrev om det vi gjort inom föreningen under året. 

 

Årsmötet 14 september 2017 

Vi planerar årsmötet på mötet hos Eva 15/8 

Kallelse ut senast tre veckor innan mötet  

Antikvarie Lenore Weibull med på mötet 

Tina kollar med plan-antikvarien Susanna E om även hon kan vara med 

Dela ut kallelse samt info fest Höjdhagens dag - helgen 19-20/8  

 

Medlemmar/ekonomi 

11 betalande medlemmar 

Mejla ut påminnelse till medlemmar om att betala in årsavgift 200skr 

5007 kr i kassan 

 

Vägförening 

Vi skickar in samma motioner som förra året 

Enhetliga vägskyltar – Rutger 

Dagvatten – Roland 

Belysning – Maria 



 

 

Lågfartsområde – Preben? 

 

Nya motioner till vägföreningen 

Förbättrad kommunikation från vägföreningen - Andreas 

Förbättrad uppföljning av motioner - Andreas 

Maria vill ev vara med i vägföreningen 

 

Ekedalskolan – Rutger informerar 

Det finns tre förslag 

Att renovera befintliga byggnader 

Mindre tillbyggnad vid matsal och Bruna längan 

Bygga en större ny skola som rymmer 1000 barn där Bruna längan står idag. 

 

Sedan vårt möte har ett brev skrivits i frågan av boende i Höjdhagen, bifogar detta för 

info. Frågan som ställs är om vi som förening även skall skriva något till politikerna – 

fråga till nästa möte? 

 

BREV 

Hej, 

Just nu håller politikerna på att diskutera Ekedalsskolans framtid - och en av 

planerna handlar om en stor utbyggnad av kapaciteten. 

 

Ur ett Kulturhistoriskt- och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv finns det, enligt flera av 

oss som bor här, mycket att invända mot när det gäller planerna för en stor 

utbyggnad av skolan. Jag föreslår att Villaägareföreningen skickar ett brev till 

politikerna om hur vi ställer oss till planerna. 

 

En av de boende, Jörgen Nygård, skickade in följande nedanstående synpunkter 

som svar på medborgardialogen. Vi som förening kanske kan få ihop något 

liknande? 

 

Bästa hälsningar 

Preben Rydin 

 

Ämne: Utbyggnad av Ekedalsskolan-synpunkter för förslagen 

 

Det finns en mängd frågor att besvara när kommunala byggnader planeras. Vid utbyggnad av skola är 

en av de mera grundläggande frågorna var skolan skall byggas. Det enkla svaret borde vara att bygga 

skola där efterfrågan finns. Detta för att förenkla för barn och föräldrar i vardagen men även för att 

minska trafikbelastningen på befintligt vägnät.  

 

Med tanke på var de nya bostäderna byggs samt var kommunen planerar att bygga nya bostäder i 

framtiden känns det främmande att skapa fler skolplatser vid Ekedalsskolan. ( Jag tror dessutom inte 

att det räcker med att bygga ut skolan med några hundra nya elevplatser. Gustavsberg behöver en 

(eller flera) nya skola för att tillgodose det behov av skolplatser som kommer att behövas framöver. 

Och behovet kommer att uppstå snart.) 



 

 

 

I det fall kommunen ändå anser att det finns efterfrågan  av nya skolplatser på Ekedalsskolan behöver 

man först undersöka hur man skall transportera sig till och från skolan. Som boende i Höjdhagen kan 

vi snabbt konstatera att trafiken på morgonen är besvärlig i området. Hur har kommunen tänkt sig att 

lösa denna fråga?  

 

Som boende i Höjdhagen är det allmänt känt att det är viktigt att bevara byggnader som är viktig för 

sin tid. Det finns gott om förhållningssätt för hur både äldre och nyare hus byggs ut. Av denna 

anledning känns det tveksamt att det inte genomförts någon kulturhistorisk inventering av befintliga 

byggnader. Att bara säga att byggnaderna inte är skyddsklassade räcker inte. Det är rimligt att 

kommunen tar fram en oberoende kulturklassificering av byggnaderna av en person med rätt 

kompetens för att besvara frågan. 

 

Efter att ovanstående frågor besvarats vet vi vad som behövs och vilka möjligheter som finns. Det är 

först nu det är möjligt att ta fram bebyggelseförslag. 

 

Vid en översiktlig koll på det material som kommunen presenterar tycker jag inte att något av 

förslagen passar in i området eller tar hänsyn till det kulturhistoriska intresset. Vidare anser jag att det 

skapas otrygga zoner när skolområdet tillsluts genom de inglasade gångarna. Entré och passage 

möjligheterna från Höjdhagsvägen reduceras avsevärt vilket skapar otrygghet och hindrar naturliga 

gångstråk från Höjdhagen och vidare mot Gezeliusväg (och vidare mot Östra Ekedalsskolan förskola. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Jörgen Nygård o Katilla Strååt 

 

Slut brev 

 

Inkommet mejl till föreningen 

Det har kommit ett mejl till föreningen om en överklagan av bygglov. Vi har diskuterat 

detta i föreningen och Eva Kai sätter samman ett brev. 

 

Ta tag i viktigt att tänka på listan 

 

Maria och Andreas ta tag i hemsida 

 

 

Kontakt andra föreningar 

Onsdag 8/2 klockan 19.00 på R and R i hamnen, träffa andra föreningar i området 

Andreas, Eva och Roland  

 

 

Det vi glömde diskutera 

Att ta fram en arbetsgrupp ihop med Andreas för att arbeta fram ett förslag för ökat 

skydd av Höjdhagen som område, som vi i föreningen står bakom och kan ge som 

ett förslag till medlemmar på årsmötet –  det tar vi nästa möte!



 

 

 

Väl mött och tack för trevligt möte, god kaka och spännande visning av 

tillbyggnad!  


