
Höjdhagens Villaägareförening 
Anteckningar - Styrelsemöte hemma hos Tina 15 mars 2018

Närvarande: Rutger, Preben, Marie, Camilla, Karin, Andreas, Roland, Tina

Vi saknade Eva Kai


Fixardag i Höjdhagen Lördag 28 april 
Städ/röj/krattning - klockan 10-12

Områden att fixa - Ansa slånbärsstigen ned mot östra ekedal

Röja brännässlor vid fotbollsplanen

Lilla lekplatsen - fixa lilla lekstugan

Dump-plats - Tvärvägen mot Grindstugärde


12.00-13.00 - Korvgrillning

Karin fixar korv, bröd, ketchup, senap, festisar, mineralvatten 

13.00 - Guidning i Höjdhagen


Andreas skriver en infolapp och Karin delar ut efter 11/4 

Viktiga Listan - Handbok för renovering, om- och tillbyggnad 
Eva, Preben och Rutger har träffats och sett över allt material.

Förslag är att scanna allt så det finns som digital kopia så kan vi tänka över nästa steg 
senare.

Rutger och Preben scannar Evas material. 

Vägföreningens stämma är 21/3 

Open House I oktober 
Höjdhagen är med på Open House i oktober, det kommer att vara 2 dagar med öppna 
guidade visningar ute i Höjdhagen - förslag på guider är Andreas, Lenore Weibull , Johan 
Aspfors.

Rutger frågar Johan Aspfors. 
Det kommer oäven att vara visningar i hus, till dessa måste man föranmäla. Vilka hus som 
skall visas upp bestäms senare, beroende på vilka som vill visa - förslag är dock att ta ett 
litet ursprungshus, ett utbyggt och kanske ett ave de större husen på Tjärnstigen.


Erbjudande om Helikoptertur - Höjdhagens dag 
Marie kollar upp 

Ekedalsskolan flyttar till Munkmora, klasser 4-5 går till Kvarnberget.


Förslag att gå ihop sig i området för att upphandla tjänster typ att beskära träd- 
Anna Modig är en lokal arborist och har klippt träd i vårt område. 


Verktygspool - syfte att låna verktyg och redskap av varandra - Preben har en motorsåg.




Samfällighet 
Öppet möte för boende i Höjdhagen och Grindstugärde 

11 april klockan 19.00 -20.00 i Ekedalsskolans matsal

Arbetsgruppen skriver samman inbjudan/brev och delar ut.

Rutger håller i mötet

Lina Malm kan vara med och berätta om hur Östra Ekedals samfällighet har fungerat.

Pia Bellander som är lantmätare och boende i Höjdhagen berättar om vad det innebär att 
bilda och sköta en samfällighet.

Rutger fixar fika

Kontaktpersoner är Rutger och Preben.


Årsbrev är utdelat 
Rutger återkommer till Styrelsen om betalande medlemmar för 2018


Tina som har varit sekreterare tar paus från det och styrelsearbetet. Ny sekreterare väljs 
på nästa årsmöte. Till dess turas styrelsemedlemmar om att skriva anteckningar från 
styrelsemötena.


Väl mött 


