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Dina idéer
betyder mycket

H

ögberga-Breviks villaägareförening är till för sina medlemmar. Vi vill göra gott för oss alla. Därför blir vi i
styrelsen bara glada om ni hör av er med idéer eller
förslag på vad vi skulle kunna förbättra i vårt område.
Det händer att vi får förslag, så klart. Och tittar vi tillbaka på
saker som är gjorda den senaste tiden så kommer många av de
idéerna från er medlemmar.
Grusningen av stigen på Högudden är ett exempel. Belysningen
utmed densamma likaså. Gatlyktorna på Stora Allén en annan
idé som kom upp på ett årsmöte. Några månader senare blev det
verklighet. Det finns fler exempel.
Nu behövs det två för att dansa tango. Utan de goda kontakterna
med Lidingö stad hade vi antagligen inte fått så mycket gjort i
vårt område. När det gäller natur och parker har vi Johan Ahlbom
mycket att tacka för.
En god kontakt med staden betyder att man både kan ge och ta,
ha tålamod och vara konstruktiv. Det finns många som tycker att
”staden inte gör någonting”. Här i Högberga-Brevik gäller inte det.
Ett exempel som ger lite perspektiv: Varje dag hör någon
person av sig till staden för att få 30 km/tim, vägbulor eller andra
hastighetsbegränsande åtgärder utanför sitt hus. Alltså över 300
förfrågningar per år. Det är klart att det inte går att hörsamma alla.
Villaägarföreningens styrelse agerar när förfrågningarna
kommer. Det är du som medlem som kan påverka vad som ska
göras. Det kan handla om trafik, natur, vägar, kommunikationer
eller något annat.
Självklart kan vi inte göra allt som vi får frågor om, det beror på
vad det är. Men vi tar upp alla frågor och behandlar dem i styrelsen.
Föreningens tidning har funnits i över 50 år, detta är utgåva
nummer 100 av vår tidning. Tidningen har alltid haft och har en
stor betydelse för vår verksamhet. Information till medlemmarna
tycker vi är viktigt.
Tidningen sprids även utanför vår förening. Vi ser till att de
andra villaägareföreningarna på ön får varje nummer av Nya
Meddelanden. Vi skickar den också till samtliga lokalpolitiker
i kommunfullmäktige, samt till ett 30-tal utvalda tjänstemän i
stadens förvaltning.
Vi tycker det är viktigt att våra idéer och beskrivningar på vad vi
åstadkommit inte bara stannar hos oss utan att andra får ta del av
det. Kalla det marknadsföring.
Med det vill vi i styrelsen passa på att önska alla medlemmar och
läsare en God Jul och ett
Gott Nytt År!
Styrelsen
för Högberga-Breviks
villaägareförening
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Har du betalat?

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2018. Tillsammans med denna tidning finns ett brev och inbetalningskort. Ditt medelmskap betyder
mycket för vår verksamhet. Endast
100 kr. Sätt in på pg nr 150 48-2.

Lidingövillor har
haft höstmöte
Den 8 november hade Lidingövillor LVS höstmöte. Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman berättade om de närmaste
planerna för Lidingö och medlemsföreningarna
fick ställa frågor.
Hon kunde berätta att det blir dubbelspår på
nya bron som ska stå klar 2022. När tågtrafiken
ska ledas om räknar man med ett uppehåll på tre
månader. Bron är beräknad att kosta 680 milj kr. En
fördyring med 100 milj på grund av dubbelspåret.
Dragningen kommer att göras på ett sådant sätt
att man gör det möjligt att dra om banan via
centrum, även om ett sådant beslut inte finns.
Fråga om hastighetskameror på ön kom upp.
Polistiskt finns det inget stöd för ett sådant förslag.
Anna Rheyneclaudes Kihlman berättade att de
stora resurserna nu läggs på skola, vård och
omsorg.
Därefter följde en diskussion om bullerproblem
på flera ställen av ön. Även några boende i vårt
område, som bor närmast Gåshagaleden, har
drabbats sedan försöket med så kallad tyst asfalt
avbrutits. Staden bedömer att det blir för dyrt. De
boende är angelägna om en dialog med staden,
att staden gör en professionell analys av olika
tekniska lösningar på problemet och att en snabb
och bra lösning nu kommer till stånd.
Andreas Lindberg

Styrelsen 2017/18
Vid årsmötet i april 2017 omvaldes styrelsen enligt
nedan. Anders Wikman är sammankallande i
valberedningen.
Föreningens revisorer heter Anders Ahlqvist
och Torgny Wingbro. Revisorssuppleanter är Brun
Ulfhake och Monette Edholm.
Om du vill prova på att vara med i styrelsen är
du välkommen att höra av dig.
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Vi fyller
100 nummer!
Det första numret av vår medlemstidning
kom ut 1963, men föreningen är betydligt
äldre än så. Den bildades redan 1927, så vi
fyller alltså 90 år i år.
På dessa 54 år, sedan 1963 har 100
nummer av tidningen kommit ut. För det
mesta kommer det två nummer per år,
någon gång ett extranummer, eller bara
ett.
Tidningen har blivit en allt viktigare del
av föreningens verksamhet. Den visar vad
vi gör, vilka frågor vi driver och vad som
händer i området.
I nummer 1 kunde vi läsa att
föreningen funderade på att byta namn.
Fram tills dess hette den Lidingö-Breviks
fastighetsägareförening.
I samma nummer kan man läsa att
föreningen var orolig att sex st fastigheter
skulle byggas i norra delen av Breviksängen
utmed Trädgårdsvägen. Men förslaget
hade stött på patrull eftersom en större
plan fanns, nämligen en festplats i nedre
delen av Breviksängen. Inget av detta
blev dock av, vilket föreningen starkt
medverkade till.
Ett uppslag i tidningen ägnas åt Södra
Huvudleden som man då trodde skulle
byggas mycket snart. Artikeln beskriver
i detalj hur vägsträckningen ska bli.
Man tänker sig en planskild korsning
i Högberga, dubbelfilig väg mellan
Gåshaga och Skärsätra och 70 km/tim.
Även spårvägen ska ha dubbelspår.
En notis berättar att byggföretaget
SIAB hade köpt kvarteren Högudden
och Liden och planerar att bygga 50
kedjehus. Endast en liten del av de husen
blev verklighet,
det som idag är
Höguddsvägen
43–65, alltså de
tolv kedjehusen
mitt emot
Högberga Gård.
Föreningen
publicerar även
en förteckning
över alla
medlemmar,
som dock inte
var fler än 160
personer.
Nr 72 från 2003, det första
numret som var i färg.

Det första numret från 1963.

Våra historiska
skrifter om
Högberga & Brevik

Del 1 om Breviks och Högbergas
historia kom 2011. Den innehåller
24 st historiska artiklar, flera tidigare publicerade i vår medlemstidning Nya Meddelanden
(tidigare Meddelanden). Boken
är på 104 sidor i färg, 149 x 210
mm och kostar 150 kr för medlemmar.
Del 2 om Breviks och Högbergas historia kom 2015. Den innehåller 24 st i huvudsak nyskrivna
historiska artiklar.
Den är på 164 sidor i färg, 170 x
230 mm och kostar 200 kr för
medlemmar.

Nr 67 från 2001.

Affischkompendiet med
förminskade
bilder av de 24
affischer som
fanns på Lidingö museums
utställning från
2016 är slutsålt. En nytryckning
kan ske om intresse finns. Format 270 x 360 mm. Skicka i så
fall ett mejl till: andreas@ifkmedia.se
Gör så här:
Betala någon av böckerna med
medföljande plusgirotalong.
Levererans inom en vecka efter
din beställning.
Du kan också skicka ett mejl till:
andreas@ifkmedia.se
eller använda formuläret på vår
hemsida lidingovillor.se. Klicka
dig fram till Högberga-Brevik.

Nr 88 från 2014.
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Stora förseningar. Flera incidenter. Brist på information. Resultatet blir ändå bra.

Problemprojekt
vid Löparstigen

Dagvattenprojektet vid Löparstigen börjar nu bli klart. Nästan ett halvår försenat, flera
incidenter på vägen och olägenheter för villorna runt omkring. Men resultatet blir bra.
Redan nu är marken på ängen och runt husen betydligt bättre dränerad.

Bilder från slutet av oktober. Visserligen brukar den här ängen vara vattensjuk, men
det här är nytt rekord. Halva parkeringsplatsen stod under 1 dm vatten.

I mars började arbetena med att leda
bort dagvattnet från tomterna på
Löparstigen. Fastigheterna på denna
gata ligger mycket lågt. Marken kan inte
ta emot dagvattnet på grund av höga
grundvattennivåer. Detta har lett till
källaröversvämningar och bräddning
vid pumpstationer, vilket innebär att
orenat vatten går ut i sjön.
Därför beslutade staden att bygga
ut vatten- och avloppsnätet med en
ny dagvattenledning längs Löparstigen och serviser (gatubrunnar) på
tomterna. Efter sedvanlig upphandling
valdes entreprenören Styrud, som har
en speciell metod för att lägga rör som
innebär mindre schaktning, istället
borrar man in rören.
Vattnet pumpas nu via en ny
underjordisk pumpstation ner till
Svandammarna och leds via diken vidare
ut i hamnen. Det ger förhoppningsvis
en bättre cirkulation i dammarna, vilket
är tänkt att gynna växt- och djurlivet.
Samtidigt kommer dammarna att
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fungera som en slags mellanlagring av
vattnet.

Bra slutresultat
Så långt allt bra. Slutresultatet verkar
fungera. Det enda som återstår (i
skrivande stund) är asfaltering av
Löparstigen och parkeringen. Men
under projektets gång har grannarnas
tålamod satts på prov flera gånger.
Projektet startade i mars och skulle
ha varit klart den 15 juni enligt avtal
mellan staden och entreprenören.
Pumpstationen har varit igång sedan i
augusti/september, men flera tillkommande arbeten har gjort att grävmaskiner varit på plats och arbetena har
fortsatt en bit in i november. Tre månader blev drygt sex.
– Det är helt normalt med förseningar
för den här typen av arbeten, säger
Kenth Jansson, som är projektledare
på tekniska förvaltningen på Lidingö
Stad. Att det tog dubbelt så lång tid
beror till stor del på att vi gjorde en del

I mars började arbetena. Problem uppstod
nästan omedelbart. På grund av att
marken är så sank var man tvungen att
sätta ner stålväggar för att kunna gräva
utan att allt rasade samman.

tilläggsarbeten som inte fanns med i
den ursprungliga planen.

Tilläggsarbeten
Tilläggsarbetena handlar dels om en
extra dränering som lagts mitt i den
lilla ängen norr om parkeringsplatsen.
Den togs i drift den 1 november och
verkar fungera bra. Dels har man
lagt (egentligen borrat) ett rör som
går från Stora Allén till pumpstationen
vid tennisbanorna. Det är gjort i
förebyggande syfte om man skulle
behöva dränera ytterligare. Ängen
mellan fotbollsplanen och husen på
Trädgårdsvägen 20 och 22 är mycket
vattensjuk.
De boende på Löparstigen och i
intilliggande hus på Trädgårdsvägen
(cirka 10–12 st) drabbades två gånger
under sommaren av att vattnet
stängdes av, utan förvarning. Det
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I slutet av juli är arbetena fortfarande inte klara. Parkeringsplatsen intill fotbollsplanen var oanvändbar.

Dags att gräva igen. Bild från den 7 november. Det här hålet mitt
i ängen fick effekt i alla fall. Vattnet från ängen rann ner och
försvann direkt, senare kommer det att ledas bort via pumpen.

visade sig att en grävskopa tippade
ner i det grävda hålet, på grund av
att det är så sankt och råkade kapa
av färskvattenledningen. För att kunna
laga det stängde man av vattnet vid
Västra Allén och flera fastigheter blev
drabbade.

Vems ansvar?
Lidingö Stad har avtal med Svevia som
sköter den dagliga driften av vatten
och avlopp. De fick nu rycka ut och
hjälpa till att laga de trasiga ledningarna. Men ansvaret var Styruds, så de
fick göra jobbet. När vattnet kom tillbaka var det kraftigt nedsmutsat och
flera boende blev magsjuka.
Villaägarna erbjöds hämta vatten i
vattendunkar från vattenposter som
upprättades. När vattnet skulle varit
påkopplat några dagar senare ringde
flera villaägare och undrade varför det
inte kom något vatten. Något hade
blivit fel och entreprenörerna var
tvungna att gräva upp igen och leta
reda på felet. De höll på till klockan blev
tre på natten.
Styrud har vid flera tillfällen både
stängt av vattnet och satt på det igen,
trots att det är Svevias ansvar att vattnet är tjänligt. Här har det uppenbarligen brustit, men det är något som man
ser mellan fingrarna på.
Någon vecka senare lyckades en
grävskopa göra om samma bedrift
igen. Vattenledningen grävdes av ånyo.
Samma procedur med avstängning
och lagning upprepades. Nu finns det
delvis nya färskvattenledningar utmed
Löparstigen, något som blev ett tillkommande arbete.
– Det finns flera anledningar till att
det här hände, berättar Kenth Jansson.

Skämt eller allvar? Skylten fotograferad
i slutet av juli...

Dels markförhållandena som är mycket
besvärliga. Dels att vi inte har ordentliga
ritningar på hur ledningarna går. De
första avloppen grävdes ned för över
100 år sedan och därefter har de bytts
ut och reparerats i omgångar, så det
har på vissa ställen varit oklart hur det
egentligen ser ut under marken.
Kenth Jansson har haft en inhyrd
konsult från ÅF som fungerat som
byggledare. Han har utgjort länken
mellan entreprenören Styrud och
staden. Byggledaren har inte alltid
varit på plats, men har haft ansvar för
att projektet löper som det ska. Kenth
Jansson och han har haft kontinuerlig
kontakt, åtminstone varje vecka.

Dålig information
De som inte fått kontinuerlig information är de boende i området. Lappar
har lagts i brevlådorna vid två eller tre
tillfällen. Ingen mejl- eller telefonlista
har upprättats. Normalfallet har varit

att de boende inte fått veta något, utan
plötsligt drabbats. Många är mycket
upprörda för att informationen har
brustit, eller helt uteblivit.
– Jag håller med om att vi inte har
informerat tillräckligt bra, erkänner
Kenth Jansson. Det har varit vår svaga
sida, men samtidigt så trodde vi att
det skulle löpa på utan incidenter. När
något har hänt har vi fokuserat på att
entreprenören ska laga och ställa det
till rätta. Vi har nog glömt att det finns
privatpersoner som har blivit drabbade
och inte vet vad som händer.
Kenth Jansson säger att han är nöjd
med entreprenören Styrud och kan
tänka sig anlita dem igen. Något som
hans chef inte håller med om.
Än så länge har Styrud inte ställt
några ekonomiska krav mer än
kontraktet visar. Svevia, som har ryckt
ut ett flertal gånger för att rätta till
vad som hänt, har än så länge inte
heller inkommit med några krav på
ekonomisk kompensation.

Inga extra kostnader
Hela arbetet kommer att kosta skattebetalarna cirka 6 miljoner kronor.
– Allt arbete har skett mot ett fast
pris, säger Kenth Jansson. Om det uppkommer problem och merkostnader så
får vi titta på vad det beror på. Är det
oförutsedda, nya förutsättningar som
har uppstått så kan det innebära en
tilläggsdebitering, men än så länge har
jag inte hört något.
Det nya röret som inte tagits i bruk
och dräneringen på ängen ingick
inte i den ursprungliga offerten.
Nya Meddelanden får anledning att
återkomma i detta ärende.
Andreas Lindberg

5

Nya Meddelanden • höst 2017

Avloppet från Nacka
I förra numret av Nya Meddelanden
kunde vi berätta om HSB Telegrafens
planer att ansluta en avloppsledning
till pumphuset i Breviks båthamn.
Arbetet har nu börjat. Första etappen
påbörjades i slutet av september, men
man stötte på problem nästan direkt.
När man grävt en meter ner visade
det sig vara så sankt och lerigt att man
var tvungen att skaffa fram utrustning
så att man kunde hålla vattnet undan.
Arbetet drog ut på tiden och dagen
då alla båtar skulle lyftas upp och en
30 tons mobilkran var på väg började
närma sig. Båtklubbens styrelse blev
allt mer oroliga, men Svevia försäkrade
att det skulle bli klart i tid. Och mycket
riktigt, dagen före mobilkranen skulle
komma så blev det fart på arbetet.
Bilden här intill visar hur två grävskopor,
en lastbil och åtta man kämpade på att
få det klart. Och det lyckades.

Två bilder från arbetet vid pumpstationen. Till vänster en vecka innan båtarna skulle
upp på land och till höger en bild några timmar innan.

Inbrott i vågor
Under sommaren och hösten
förekom flera inbrott och stölder
i Högberga och Brevik. Incidenterna kom i vågor. Det kan Lidingös
kommunpolis Fredrik Wallén konstatera.
Frågan är om sommarens och höstens
inbrottsvåg fortfarande pågår eller om
det har lugnat ned sig?
Fredrik Wallén säger i medierna att
det ofta handlar om ligor som gör flera
tillslag under en kort period och sedan
drar vidare till andra områden. Om de
inte åker fast kommer de tillbaka.
Mycket tyder på att stöldgodset
hamnar i Baltikum och Ryssland. Men
även chilenska ligor har härjat på ön. En
chilenare född 1968 som ”var på semester” i Stockholm greps efter ett inbrott
på Norrstigen den 4 maj.
Den 3 juli i somras kom flera larm
på Lidingö, bland annat att någon tagit
sig in i en bostad på Trädgårdsvägen
i Brevik. Ägaren kunde konstatera att
några lådor var genomsökta.
Samma dag ringde en villaägare på
Löparstigen i Brevik till polisen. Grannen hade observerat ett pågående
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inbrott hos sin granne, som var bortrest. Inbrottstjuvarna, klädda i munkjackor, tog med sig ett vapenskåp och
försvann i en bil vars registreringsnummer grannen noterade.
I augusti såg en privatperson två
män studera ett bostadshus i Brevik.
Polisen skickade dit en hundpatrull
som påträffade dem vid Seglarvägen.
Lite senare lyckades polisens hundar
lokalisera undangömda verktyg i ett
närliggande skogsparti. Verktygen
antogs tillhöra männen. Därför greps
de i misstanke om att de var på väg att
förbereda inbrott.
– I strikt rättslig bemärkelse hade de
inte påbörjat ett brott. Men tack vare
en vaksam person fick vi vittnesuppgifter om att männen setts röra sig kring
Kullavägen, Höguddsvägen och Seglarvägen i syfte att planera inbrott. säger
Fredrik Wallén.
I förhör nekade männen. Den ene
släpptes, den andre fick fortsätta att
vara anhållen. Misstankar kvarstår dock
för förberedelse till grov stöld. En misstänks även för vapenbrott, eftersom
han hade pepparspray på sig.
Polisen misstänker också att de varit

inblandade i tidigare inbrott. och behöver få in fler upplysningar från allmänheten.
I början av oktober inträffade fyra
villainbrott inom ett begränsat område
på södra Lidingö. Sannolikt gjordes
också inbrotten under samma dag,
fredag den 29 september, inom bara
fyra timmar mitt på dagen. De skedde
på två adresser på Roskullsvägen respektive ett på vardera Trädgårdvägen
och Tallrisstigen.
Gärningsmännen tog sig in genom
att bryta upp altandörren respektive
ytterdörren. På Tallrisstigen tog sig
gärningsmännen sannolikt in med hjälp
av en reservnyckel som målsäganden
haft gömd i närheten av huset.
En 27-åring med anknytning till
Lidingö häktades den 13 oktober för ett
antal inbrott och bilstölder den 11 september. Sedan dess har det inte varit
några inbrott på ön. 27-åringen åtalades
den 28 oktober.
– Att de fyra inbrotten på Lidingö
har ett samband och har utförts av
samma gärningsman eller konstellation
av gärningsmän bedöms som tämligen
säkert, säger fredrik Wallén.
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Skötselplan för Brevik
Villaägareföreningens yttrande

Föreningen ser mycket positivt på att en skötselplan håller på att tas fram.
I samband med inventeringsskedet har föreningen deltagit och lämnat synpunkter.

Breviksängarna
Ängarna har för några år sedan plöjts
och på föreningens bekostnad såtts in
med ängsfrö i de torrare delarna. Ängarna är utarrenderade till Elfviks gård
för jordbruk. Föreningen förordar att
markerna även fortsättningsvis sköts
”på riktigt”, som jordbruksmark genom
jordbruket på Elfvik. Det innebär en god
kontinuitet för dessa marker som skötts
utan kontinuitetsavbrott sedan åtminstone medeltiden. Dessutom innebär
denna skötsel en avsevärt mindre
ekonomisk belastning för staden som
markägare.
Man kan dock med fördel anlägga
stråk av ängsmark i vissa kantzoner,
till exempel i slänten närmast upp mot
Trädgårdsvägen.
Dikena måste underhållas regelbundet för att inte det gamla odlingslandskapet ska försumpas och växa igen.
Dikeskanterna bör slås med uppsamling varje år, och dikesrensning bör
ske vart femte år. På äldsta kartan från
1699 finns ängarna utritade, med både
utsäde och ängsavkastning antecknat.
Från 1900-talet finns många fotografier
på åkermarken med spannmålsodling
och bete.
Svandammarna
Föreningen stöder tanken på en kulturhistorisk restaurering av dammarna. Det
innebär borttagande av en del träd samt

slåtter av strandbrinkarna på åtminstone
den norra dammen. Den södra dammen
kan lämnas för fri utveckling för fågellivet. Möjligheten finns också att utöka
antalet vattenspeglar kring dammarna
för att fånga näring från omgivande dagvatten.

Breviks alléer
Skötselplanens förslag anknyter i stort
sett helt till Villaägareföreningens alléplan, vilket vi givetvis ser som positivt.

Björkdungen
Breviksborna har tydligt uttryckt att
man vill återfå den tidigare björklund
som fanns här, med anor från Olympiaden 1912. I praktiken skulle detta
innebära att man röjer bort stora delar
av det spontant invandrade buskskiktet
och ersätter det med plantering av nya
björkar.

Högudden
Röjning och slåtter av strandområdet
från båthamnen till Höguddsvillan bör
ske årligen. Stigen utmed stranden bort
mot Sjöstigen bör restaureras, genom
grusning och justering av trappor,
rötter etc.

Kragenäsbadet
Området sköts av Villaägareföreningen,
genom röjning mm som görs ungefär
vartannat år.

Pizzorna
tillbaka i Brevik
De nya ägarna till restaurangen Lidingö
Ristorante Granduca i Breviks centrum
(tidigare Stenemuhr) har öppnat. Nu
blir det inte bara lunch, utan middag
också.
Menyn har en italiensk prägel, men
på luncherna serveras även svensk husmanskost som raggmunk, korv Stroganoff, hamburgare och fläsk noisette.
Dessutom finns en pizzaugn, så nu får
Breviksborna tillbaka pizzorna.
Tidigare fanns pizza både hos Quarti
(Mysingen) och i kiosken vid stationen.
Sedan i somras slutade Quarti med
pizzor, men nu är de alltså tillbaka i
Brevik.
Granduca har generösa öppettider. Öppet
måndag
till fredag
09.00–15.00,
och 17.00–
21.00. Lördag
och söndag
13.00-21.00.

Breviks kyrka
jubilerade

Som vi kunde berätta i senaste numret
av Nya Meddelanden fyllde Breviks
kyrka 80 år, vilket firades en dag i maj.
Redaktören för denna tidning, Andreas
Lindberg, hade tillsammans med CarlHenrik Ankarberg skrivit och producerat en utställning som premiärvisades.
Herrarna höll ett föredrag, en trio spelade musik och man skålade i cider.
Björkdungen vid Löparstigen skulle behöva en föryngring.

7
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Hemköp fortsätter
satsningen på Brevik
Nya Meddelanden träffade Hemköps
ägare Andreas Gruber. Han kunde
berätta att godisavdelningen går bra
och har nu blivit en viktig del i butikens
verksamhet.
PostNords avtal med ICA går ut om
ett par år. Andreas är naturligtvis intresserad av att ta över det, åtminstone för
de som bor i Högberga-Brevik.
– Det kan inte vara rätt att den som
bor i Högberga eller Brevik ska åka till
Käppala när man är på väg från jobbet
i stan, för att hämta ett paket där och
sedan åka tillbaka till Brevik, konstaterar Andreas. Det är ju mer effektivt ur
många aspekter att hämta sitt paket på
vägen hem. Inte via en omväg.
Andreas håller kontakten med
PostNord för att se om utdelningen kan
flyttas, eller i alla fall delar av den. Käppala- och Gåshagabor får gärna hämta
sina paket hos ICA.
Andreas har lyckats bättre med
DHL. I slutet av oktober kom en ny
utlämningsbox till Hemköp. Ett steg
på vägen, som kan underlätta för
Breviksborna.
Det ryktas att bankomaten utanför

affären ska dras in. Den har
varit i farozonen tidigare
och med tanke på hur
kontanthanteringen minskar
i handeln så finns risken,
även om det inte sagts något
officiellt.
– Vi kan hålla i kontanthanteringen, säger Andreas
Gruber. Vi kan redan idag ge
ut kontanter i kassan.
PRO genomför årligen
prisjämförelser
av
en
matkasse
med
varor i olika butiker,
bland annat på
Lidingö. Det visar
sig att Hemköp i
Brevik står sig bra i
konkurrensen mot
lågprisbutikerna.
Hemköp
har
ofta
alternativ
till de dyrare märkena som ibland är
mycket billigare. Ost finns ofta för 69 kr/
kg från Garant. Vissa märken kan kosta
det dubbla.
Andreas planerar att fortsätta

Till vänster: Sjunger bankomaten på
sista versen? Ovan: den nya DHL-boxen
på Hemköp.

förnyelsen av butiken, med nya diskar
och ännu bättre utbud.
Det lönar sig att registrera sig som
kund på Hemköp i Brevik. Varje vecka
får man erbjudanden som är mycket
fördelaktiga. Det är bara att ansluta
kreditkortet när man betalar i kassan.

Höst för
Villa Brevik

Rykten sprids om vad som kommer att hända med Villa
Brevik. Nya Meddelanden sitter inne med sanningen och
sanningen är att inget är bestämt. Men så här ligger det till:
Christoffer Bailey som är ägare till Villa Brevik sedan 1997
har funnit att det är dags att sälja verksamheten och/eller
husen och tomten. Om det finns någon som vill ta över
hotellet och restaurangen så finns den möjligheten.
Men den nyare delen av Villa Brevik (restaurangen och
en stor del av hotellrummen) är tänkt att rivas och ge plats
för ny bebyggelse. Även parkeringsplatsen mot Trädgårdsvägen kommer att bebyggas.
Christoffer Bailey förhandlar just nu med Lidingö Stad
om en detaljplaneändring för att få det till stånd. Så hur
husen kommer att se ut, hur många det blir och hur de
kommer att ligga är än så länge inte bestämt. Det senaste
(dock ej säkert om det blir så) förslaget är att bygga tre eller
fyra parfamiljshus som ska smälta bra in i omgivningen.
Det är inte känt när en ny detaljplan kan föreligga, men
det kommer troligtvis att ske under 2018.

8
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Ny detaljplan för Breviks förskola
Villaägareföreningens remissvar på förslaget
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De gröna kilarna
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I ett tidigare detaljplaneförslag daterat
i maj 2014 förutsattes att den befintliga
paviljongen på Breviks förskola skulle
ersättas med en utbyggnad med plats
för ytterligare 70–100 barn. Dessutom
N 6581350
skulle en infart från Södra Kungsvägen
byggas för att minska trafiken på Vårdkasstigen.
Men av nya handlingar från maj152017
framgår att förskolan kommer att ha
samma kapacitet som idag, men att
paviljongen ersätts av en permanent
byggnad.
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Då en utökning av antalet barn på förskolan inte blir av, räcker dagens ytor+24,6
för utevistelser för barnen. Villaägareföreningen ser därför inte att en utökning av förskolans mark till att omfatta 3
2
en del av den intilliggande ängen
behövs:
"Villaägareföreningen värnar om de
gröna kilarna i Brevik och vill poängtera att mark från den angränsande
N 6581250
ängen väster om förskolan inte får tas
i anspråk. Dagens staketsträckning
mot
2
ängen bör fortsätta att gälla. Den
löper
3
ett par meter väster om paviljongen
4
och parallellt med denna. Dessutom
5
CYPRESSEN
bör träd och buskar
invid staketet
behållas, då de genom ålder uppnått en6
bra höjd och lummighet."
I stadens yttrande över de inkomna
remissvaren ansluter man sig till Villaägareföreningens synpunkter, det vill
säga att ängen inte ska tas iGRUNDKARTA
anspråk.
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innebär att man i detta0 fallet10 anlägsom idag. De omfördelas dock så
ger tre underjordiska makadammagaSkala 1:1000 (originalformat A3)
att det blir en större andel tak- och
sin samt en liten meandrande bäck
parkeringsytor och en mindre andel
för att minska halterna miljöskadliga
asfalterad gårdsyta. Detta innebär
ämnen. Vi ser dessutom positivt på
att exploateringen inte medför
att restvattnet, som genom befintligt
nämnvärt högre flöden, däremot kan
ledningssystem släpps ut inne i Breföroreningsmängden öka för vissa
vikshamnen, inte torde öka. Den föreur stadens kartdatabas
Ajourförd endast i planområdet
ämnen. Utdrag
slagna lösningen bör även fördröja
2017-08-08
Mätnoggrannhet: HMK bil. F
Dagvatten
Dagvattenutredningen
föreslår
en
dagvattenutsläpp i hamnen vid större
Liselotte Lundgren Nilsson
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Kart- och mätsamordnare
i höjd: RH 2000
”Av detaljplaneförslaget framgår att
lösning med delvis Lokalt Om- hänregn. Villaägareföreningen är positiv till
Beteckningar till grundkartan
andelen hårdgjorda ytor inom förskodertagande
av
Dagvatten
(LOD).
Det
detta förfarande.”
Fastlagd gatuhöjd respektive mätt gatuhöjd
Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns
Användningsgräns ej sammanfallande med fastighetsgräns
Fastighetsgräns med gränspunkter

Mikrobryggeri till Brevik?!
Egenskapsgräns

Gräns mellan PARK och GATA

Bostadshus, gårdsbyggnad respektive annan byggnad
Terrestert inmätt
Fotogrammetiskt inmätt byggnad
Nivåkurva

Fastighetsbeteckning

Inmätta lövträd respektive barrträd

Staket respektive häck

Lövskog respektive barrskog

Mur respektive stödmur

Trappa, pilen pekar uppåt

Högberga Gård har stora planer påVägkant
att
Stig
bland annat anlägga ett mikrobryggeri
i det gamla vattenverket vid Kottlasjön.
Just nu pågår planeringen för fullt. Det
viskas om att det kan bli både hotellrum
och konferensrum i något av husen, men
än så länge är det mesta höljt i dunkeI.
Tanja Ascrabic, som är marknadschef på
Högberga Gård, skriver i ett mejl att de
i början av nästa år kommer att släppa
nyheten. I maj beräknas den nya anläggningen att öppna.

18

Tunnel
Ledningsrätt
Gemensamhetsanläggning
Servitut
Samfällt område

9
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Så har vi svarat
staden om Blåplanen
En stor fråga för framtiden handlar om
klimatförändringar. Föreningen skriver: ”Vissa delar av villabebyggelsen
i Brevik är så låglänt placerad att problem redan har uppstått med avledning
av dagvatten med mera. Av den anledningen genomförs nu vid Löparstigen
en omläggning av dagvattenledningar
mm för avledning av vattnet till Svandammarna. Ytterligare bebyggelse runt
Breviksängarna ligger också låglänt
inom riskzonen.”
Avrinning av dagvatten, det vill
säga vatten från i huvudsak vägar
och tak inom området. Föreningen
fortsätter: ”En stor del av dagvattnet
från Brevik släpps idag ut i Brevikshamnen. Dagvattnet går ut i en rörledning
invid trailerrampen i hamnens västra
del, samt i ett öppet dike från Svandammarna i hamnens östra del. Föreningen
ser fram emot den Dagvattenplan som
ska tas fram till 2019. Det vore värdefullt
om utloppsledningen för dagvattnet
förlängdes ut i Halvkakssundet i stället för att som idag sluta inne i Brevikshamnen.”
Naturlig fördröjning och rening.
”Breviksängarna är med sina många
och öppna diken av stor betydelse för
fördröjning av dagvattnets väg mot
Saltsjön. Ett kulverterat dike invid Breviksplanen har nyligen omvandlats
till öppet dike. Breviksängarnas nedre
delar utgör lågpunkter i terrängen och
riskerar att vid högvatten delvis översvämmas. Enligt utredningen riskerar
ängarna att påverkas vid ett ökat medelvattenstånd i framtiden. Den naturliga
motåtgärden är att i ängarnas nedersta
del anlägga en torrläggningspump.”
Kulturmiljöer vid vatten. ”I planen
anges fyra byggnader inom HögbergaBrevik som ligger invid vattnet och är
av kulturhistoriskt värde. Dessa utgörs
av Villa Högberga, Villa Högudden,

10

Foto: Lars G Karlsson

Blåplanen behandlar dagsläget och
förslag till åtgärder för Lidingös
vattenanknutna områden. Högberga-Breviks villaägareörening
lämnade sitt remissvar i maj i år och
framhöll följande:

Bättre cirkulation på vattnet i Brevikshamnen behövs och underhåll av dikena så att
avrinningen säkerställs.

Ångbåtspaviljongen vid Breviks brygga
samt Villa Klippudden. De tre villorna är
i privat ägo medan Ångbåtspaviljongen
ägs av Lidingö stad. De utgör samtliga
mycket värdefulla kulturinslag i miljön.”
Möjliggör för fler att uppleva
vatten. ”Inom Högberga-Breviksområdet finns en mycket uppskattad
promenadstig som sträcker sig nära
vattnet mellan Villa Högudden och
Sjöstigen. Villaägareföreningen vill

poängtera, och har i sina samtal med
staden, påvisat vikten av att stigen
rustas upp.”
Föreningen hänvisar också till Breviks
Båtsällskaps remissvar där bland annat
dagvattenledningen vid båtklubbens
trailerramp föreslås förlängas ut i
Halvkakssundet. Dessutom föreslås
den
tidigare
kulverten
under
ångbåtsbryggan öppnas igen för att
förbättra vattenkvalitén i hamnen.
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Bilden till vänster är tagen på 1930eller 40-talet från Högberga, med
Stora Allén som går tvärs över bilden.
Bilden uppe till höger är Stora Allén
fotograferad runt 1915 från en plats där
fotbollsplanen börjar och norrut.

Dags för restaurering
av Breviks alléer
Brevik är synnerligen rikt på alléer
och kan göra anspråk på att vara
Lidingös mest allérika stadsdel.
Sammanlagt kan man räkna in
minst sex alléer inom Brevik.
Bakgrunden står att finna i
den stora exploateringen för
villabebyggelse i Brevik som
gjordes med början år 1907. I
utbyggnadsplanerna ingick även
att pryda området med vackra –
och ståndsmässiga – alléer.
En del av alléerna har nu efter drygt
100 år blivit bristfälligt skötta, en del
har blivit sargade av vägarbeten osv
och ett par har helt enkelt fallit för
åldersstrecket.
I september förra året presenterade
vår förening för Lidingö stad ett förslag

till Alléplan för Brevik. Det innehöll
dels en inventering av de befintliga
alléerna, dels en bedömning av skicket
och dels förslag till åtgärder.
Allén mellan Hövdingevägen och
Drabantvägen stamkvistades i våras
efter att i många år varit bortglömd. I
Östra Allén gallrades i somras ekarnas
trädkronor ur för att släppa ner mer
ljus till marken, och nu i höst har även
dikesrenarna slagits och röjts fria från
buskar och sly.
Kostigens lindallé, som planterades
på föreningens initiativ år 2001,
stamkvistas årligen genom föreningens
försorg, men nu har staden lovat att ta
över det arbetet från och med nästa år.
Staden har även lovat att titta på
en komplettering av Kostigens lindar

Ska du ha fest?
Boka hela restaurangen,
upp till 90 personer.
Fullständiga rättigheter.

på den felande länken mellan de
befintliga lindarna och Östra Allén. Här
avverkades alléträden som ved under
andra världskriget.
Stora Allén är ett exempel på rester
av en allé som nästan helt har försvunnit. Här fanns en 400 meter lång,
vacker allé av gråpopplar ner mot Saltsjön. Över 95 procent av träden har
under åren måst avverkas på grund av
ålder, skador och säkerhetsrisker. De få
kvarvarande träden föreslår vi tas bort
innan nyplantering sker för att man ska
få en jämnårig och vacker ny allé, med
samma trädart, gråpoppel.
Västra Allén sköts sedan många år
föredömligt av staden med regelbunden
stamkvistning och hamling. Breviks
alléer kanske går en ny vår till mötes.

LUNCH
Mån–fre 09.00–15.00
À LA CARTE
Mån–fre 17.00–21.00
Lö–sön 13.00–21.00
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Höguddsstranden
blir välvårdad naturpark
Höguddsstranden är ett mycket
omtyckt parkstråk som utnyttjas
flitigt av Lidingöborna. Området
sträcker sig utmed stranden från
Breviks båthamn bort till Sjöstigen.
Naturen växlar mellan lummiga ekbackar och karga klippmiljöer.
Lidingö stad har nu tagit ett stort grepp
på utvecklingen av området. På förslag från Villaägareföreningen har man
satsat på en mängd åtgärder, bland
annat parkbelysning på stigen mellan
Höguddsvillan och båthamnen. Man
har rest upp och stöttat den välbekanta
tallen (som är sargad i toppen på grund
av isvattnet den föll i, men ändå lever
ganska gott). Den vackra strandskoningen runt tallen, som hotade att rasa
på grund av ursvallning, har också
reparerats.
Nu på eftersommaren har man röjt
och slagit hela strandområdet mellan
båthamnen och bort förbi Höguddsvillan. Det blir ljust och välvårdat! Tanken
är att denna slåtter ska bli årligen återkommande.
Staden har tidigare i år också
genomfört en grusning av gångstigen
från Höguddsvillan och västerut, bort
till de stora fartbegränsningstavlorna
för sjötrafik. Där har man satt ut en
bänk med bord att vila vid.

Från denna plats
och västerut mot
Sjöstigen, ska staden
nu titta på om man
kan förbättra den
bitvis svårframkomliga stigen. Det kan
bli en kombination
av spänger, trätrappor och grusning.
Troligen kommer
arbetena att utföras
i etapper.

Breviksängarnas diken
Genom att Breviksängarna har
en minimal naturlig lutning är
dess diken otroligt viktiga att underhålla för att inte markerna ska
försumpas, utan fortsätta att vara
öppna och blomsterrika.
Staden har under flera år genomfört
föredömliga och nödvändiga insatser
med dikesrensningar på ängarna. Med
grävmaskiner har de öppna dikena rensats och nu har även slåtter av dikeskanterna skett, allt för att möjliggöra för
ytvattnet att finna vägen ut till Saltsjön.
Resultatet har blivit utmärkt.
Dock återstår att åtgärda en mindre
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del av ängarna, mellan fotbollsplanen
och Trädgårdsvägen. Här är fortfarande
svårt vattensjuk mark. De gamla diken
som fanns här tidigare, har under åren
lagts igen av olika skäl. Nu är det dags
att ta upp dem igen och staden har
lovat att titta på detta. Läs mer i artikeln
om Löparstigen på sid 4–5.
Samtidigt har boende utmed Löparstigen hört av sig till föreningen. Efter
de nyligen avslutade VA-arbetena
utmed vägen har bilar, som ska till
fotbollsplanen, börjat parkera utanför
vägen i leran. Här ska staden titta på om
man kan ta upp ett grunt dike i vägkanten alternativt lägga ut stenblock.
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Tidningshämtningen
sköts av
Tåvab. Tömning sker en
gång i månaden, alltid
på fredagar.
Enligt deras
hemsida blir det samma veckor 2018
som det var i år: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,
34, 38, 42, 46 och 50.
På tömningsdagen ska kärlet vara
utställt senast kl 06.30.
Möjlighet att lämna tidningar till
återvinning finns även på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer eller på Stockby
Returpark.

Brevik exporterade
ekar till Dalarna

Foto från Dalarnas Hembygdsföreningaras årsbok 2017.

Tidningshämtning

Årsmötet
I slutet av april hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar i Breviks Båtsällskaps
klubbhus.
Mycket av mötet handlade om park
och natur, valborgsmässoelden, medlemsförmåner med mera.
Efter mötet berättade en representant från HSB om planerna med Telegrafberget.

Julbord i Högberga
och gryta i Brevik

Högberga Gård erbjuder sedvanligt sitt
läckra julbord i år.
På Högberga Gård finns det uppdukat 2, 3, 6–10, 13–20 dec. Det kostar 450
kr på söndagar, 695 kr på vardagar.
Barn upp till 3 år äter gratis, 3–12 år 295
kr. Julbord inkl övernattning 1 595 kr.
Högberga Gård serverar även söndagsbrunch när det inte är julbord. Helgen
den 2–3 december är det julmarknad.
Läs mer på deras hemsida.
Villa Brevik kommer inte att servera
julbord i år, men varje onsdag kl 18.00–
20.00 är det "Grytonsdag" då man kan
få en mustig höstgryta för 150 kr.

Denna stora ek står utanför Zorngården i Mora. Det är den nordligaste av de ekar som
Ottilia Adelborg planterade. Om just denna härstammar från Brevik vet vi inte.

Författaren och illustratören Ottilia
Adelborg (1855–1936) tillbringade större
delen av sitt liv i Gagnef i Dalarna. Förutom hennes klassiska barnböcker och
hennes gärning som hemslöjdspionjär
har hon gått till historien som den som
försåg Gagnef med ekar.
Hon ansåg att ekar förskönade
miljön och landskapet, så att om ekarna
inte fanns där naturligt, fick man hjälpa
dem på traven.
Man brukar säga att eken inte växer
norr om Dalälven, men det är inte riktigt sant. Den har svårt att föröka sig
norr om Dalälven, men om man sätter
plantor går det bra. Det hade Ottilia
Adelborg listat ut och plockade både
ekollon och ekplantor, bland annat
från Brevik, och tog med sig till Gagnef
under första världskriget.
Ekplantorna delade hon frikostigt ut
i socknen runt Gagnef. Ekarna härstammade från bland annat Gripsholms slott,
Brevik på Lidingö och Elsa Beskows
hem Ekeliden i Djursholm. Hon skriver: "12 oktober 1914. Öfver 100 ekollon
sådda idag från Brevik, Lidingön genom
Ewa Leijonhuvud."

Brevik var känt för sina många stora
och vackra ekar, som där växte naturligt i södersluttningarna. Brevik hade
exploaterats för villabebyggelse med
början kring 1907. Då hade bland annat
en vacker ekallé anlagts, Östra Allén.
I Gagnef bildades år 2001 en ekförening, som tog till sin uppgift att lokalisera
och märka upp Ottilias skyddslingar
med minnesplaketter. Satsningen blev
ett led i firandet av 150-årsminnet av
konstnärinnans födelse.
Hittills har omkring 25 ekar identifierats, däribland en på Ottilias gårdskarl Mas Erspers gård, en på hennes
ekonomiska välgörare systrarna Falks
gård, en intill Betelkapellet och en vid
entrén till Gagnefs Vårdcentral.
Flera ekar återfinns på Adelborgsgården, som Ottilia lät bygga som
bostad åt sig och sina systrar Gertrud
och Maria.
Den nordligaste av Ottilias ekar har
man funnit på Zorns Gammelgård i
Mora. Om just den härstammar från
Brevik är inte känt, men det är klart
att Breviks ekar fått hjälp att sprida sig
över stora delar av Dalarna.
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Recept från Hemköp Lidingö Brevik

Älgstek med hasselbackspotatis
4 portioner. Tillagningstid: cirka1,5 timme

Gör så här:

Ingredienser

1. Rör ihop socker, vinäger och vatten tills sockret har löst sig. Lägg i
svampen och koka 10
minuter. Låt kallna.
2. Salta och peppra
steken. Hetta upp matfett
i en stekgryta och bryn
steken runt om tillsammans med grönsakerna.
Stick in en köttermometer med spetsen mitt
i den tjockaste delen.
Häll på vatten och lägg i
buljongtärningen, krydda med
timjan, enbär och lagerblad. Stek
tills termometern visar 75º.
3. Sätt ugnen på 175°.
4. Tvätta potatisen och skär
tunna snitt i den, pensla med
smör, salta och peppra. Ugnsbaka tills de är mjuka, cirka 40

minuter.
5. Ta upp steken, låt den vila
15 minuter. Häll på grädde och
svartvinbärsgelé, sjud 10 minuter. Mixa såsen med stavmixer
och sila. Salta och peppra.
6. Skiva steken i tunna skivor
och servera med alla goda tillbehör.

Älgstek
1 kg älgstek
salt och svartpeppar
1 msk smör
1 gul lök, i klyftor
1 morot, skalad o
delad i bitar
1 buljongtärning
5 dl vatten
5 enbär
2 lagerblad
1 timjankvist

Picklade
kantareller
300 g trattkantareller
1 dl rödvinsvinäger
2 dl socker
3 dl vatten

Gräddsås
Buljongen från koket
3 dl vispgrädde
1 msk svartvinbärsgelé

Allergiinformation:
innehåller laktos

Hasselbackspotatis
4 medelstora potatisar
1 msk smör
salt och svartpeppar

Din bank på södra ön.

Välkommen till bankkontoret i Larsberg.

handelsbanken.se/larsberg
08-666 43 80
Annons_175x62.indd 1

!

LIDINGÖ BREVIK

!
Öppet alla
dagar 8–21

Handla för minst 500 kronor och du
får 10% rabatt vid ett köptillfälle.
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ICA Käppala Presentkort

Gäller ej tobaks- och ombudvaror.

Mot denna kupong erhåller du 10% rabatt
om du handlar för minst 500 kr vid ett tillfälle.
Gäller ej tobaks- och ombudsvaror.

Namnteckning _____________________________________
31 dec 2015
Kassörens sign. _____________ Gäller t o m 31 dec 2017.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t o m 31 dec 2017.
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Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen föranmälan)
måndagar, tisdagar, torsdagar
kl 09.00-15.00. Onsdagar 12.00–15.00

Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna

Kaffe med hopp i församlingssalen varje
onsdag 13.00-15.00.

Adress

Au pair café i församlingssalen 13.00–
15.00. varannan torsdag.

Roskullsvägen 22
Östervägen 18
S:a Kungsvägen 216B
Grindstigen 3D
Söderkroken 24
Herrgårdsstigen 8
Höguddsvägen 38
Alpstigen 2
Päronstigen 2
Vårdkasstigen 23
Höguddsvägen 79
Saltsjövägen 18
Klippuddsvägen 3
Barrstigen 15
Vårdkasstigen 3A
Saltsjövägen 4
Saltsjövägen 20
Äppelstigen 7
Saltsjövägen 32
Högbergavägen 12B
Norrkroken 11
Kullavägen 13A
Tallrisstigen 47
S:a Kungsvägen 250B
S:a Kungsvägen 218C
Kragenäsvägen 3
Norrkroken 18
Tunavägen 3
Tunavägen 4
Kragenäsvägen 17
Kragenäsvägen 19
Vårdkasstigen 13
Saltsjövägen 32
Enrisstigen 2A
Saltsjövägen 29B
Sälgstigen 6B
Höguddsvägen 20A
Trädgårdsvägen 21
Klippuddsvägen 7
Kullavägen 13A
Roskullsvägen 11
Drabantvägen 7B
Bovetevägen 6
Söderkroken 13
Medelvärde

Boyta Tomtarea
185
124
82
159
175
105
450
156
103
103
142
155
264
114
214
133
189
108
128
141
185
172
89
300
94
265
222
341
94
225
11
103
146
193
174
162
246
230
263
172
183
120
220
220
170

Datum Pris milj kr

857
27 okt
1 256
14 okt
193
9 okt
363
5 okt
871
4 okt
152
2 okt
3 240
30 sept
957
29 sept
221
22 sept
124
22 sept
606
15 sept
910
7 sept
2 818
1 sept
1 316
1 sept
800
30 aug
936
28 aug
1 190
25 aug
155
24 aug
1 219
15 aug
597
14 aug
828
31 juli
975
26 juli
191
17 juli
957
14 juli
198
3 juli
1 313
30 juni
1 062
16 juni
1 342
15 juni
965
15 juni
2 386
18 maj
2 202
18 maj
101
16 maj
1 034
16 maj
1 035
16 maj
780
4 maj
509
28 april
832
20 april
1 484
5 april
1 204 20 mars
975
16 mars
1 072
13 mars
1 151
3 mars
1 990
1 mars
850
14 okt
1 010		

12,05
9,90
7,10
9,60
11,00
7,40
10,0
11,60
7,30
7,45
16,95
13,80
34,00
8,70
13,90
10,25
9,75
7,30
11,35
10,10
11,50
11,00
8,42
20,00
6,70
21,10
20,50
19,70
10,90
27,00
25,00
7,00
11,35
12,50
11,75
8,70
14,25
19,00
23,00
10,60
12,30
10,55
11,75
12,40
12,94

Lördag 2 december,
adventskonsert

16.00 Körverk i folkton av Maria Hulthén
Birkeland, Lidingö-Högberga.
Bodals kammarkör, Diskantkör.
Instrumentalensemble.
Solist Maria Hulthén Birkeland.
Dirigent Ingrid Damstedt
Holmberg.

Söndag 3 december, 1:a advent

11.00 Gudstjänst, Emmeli Lundmark.
Kyrkokören.
Musiker Li Ringquist Östman.

Söndag 10 december

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Musiker Anna Birgersson.
18.00 Julkonsert. Kyrkokören,
Gospelkören, Lidingö Kids.
Instrumentalister.
Musiker Li Ringquist Östman och
Anna Birgersson.

Onsdag 13 december, Luciadagen
19.00 Julkonsert med Luciatåg.
Barnkören Lidingö Kids
under ledning av Anna
Birgersson. Kaffeservering.

Lördag 16 december
Uppgifterna om
bopriser här
intill är hämtade
från booli.se och
Hemnet i början
av november. I
de flesta fall är
priserna baserade på lagfartsinformation från
Lantmäteriet. I
vissa fall är det
det sista bud som
registrerades
innan mäklaren
tog bort annonsen. Därför kan
det finnas någon
eller några försäljningar ovan
som inte blivit av,
eller där priset
inte stämmer
exakt.

16.00 Vi sjunger in julen.
Bodals kammarkör och kören
Våghalsarna.
Ensemble ur Stockholms Concert
Orchestra.
Dirigent Ingrid Damstedt
Holmberg.

Söndag 17 december

11.00 Gudstjänst, Emmeli Lundmark.
Musiker Li Ringquist Östman.

Julafton söndag 24 december

11.00 Barnens julbön.
Lidingö Kids.
Musiker Anna Birgersson.
17.00 Julbön.
Musiker Li Ringquist Östman.
23.30 Midnattsmässa.
Musiker Anna Birgersson.

Juldagen måndag 25 december

07.00 Julotta.
Kyrkokören.
Organist Li Ringquist Östman.

Nyårsafton söndag 31 december
17.00 Nyårsbön.
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Service & öppettider
Breviks centrum
Hemköp Lidingö Brevik

Tel 08-766 00 30
www.hemkop.se
Alla dagar 08.00–21.00
Frisören Rami

Tel 08-766 39 26
tis–fre 10.00–18.00
lör 10.00–14.00
Breviks Salong

Tel 08-766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
lör 09.00–13.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice

Tel 08-766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00

Företag
Alinea Förlag

Böcker och kundtidningar
Tel 0708-65 85 84
info@alinea.nu
Fix&Färdig

Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00
Nordstrands mäkleri

www.nordstrandsmakleri.se
Tel 08-731 51 00
Art for children

Konsttryck, konst på brickor
Ann-Charlotte Svensdotter
www.artforchildren.se

Högberga galleri

Södra Kungsvägen 210 C
cecilia@mellgrendesign.se

Restaurang, café
Quarti

Konferens, hotell

Felanmälan
Högberga Gård

Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se

Tel 08-766 59 10
www.quarti.se
tis-tors: 16.45–21.45
sön: 16.45–20.45.
fre–lör: 16.45–23.45

Villa Brevik

Lidingö SuperWok

Breviks Båtsällskap

Tel 08-766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör–sön 13.00–21.00
Ristorante Granduca

Tel 073-915 54 00
finns på facebook.
mån–fre 09.00–15.00, 17.00–
21.00 (fre –22.00). Lör 13.00–
23.00, sön 13.00–21.00
Högberga Bageri & Café

Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00 lör
07.30-17.00 sön 09.00–16.00
Pier 16 (Gåshaga brygga)

Tel 08-52 52 16 16
www.pier16.se
mån-tors 16.00–23.00
fre 15.00–24.00, lör 12.00–
24.00 sön 12.00–22.00
Restaurang Bryggan
Gåshagaleden 12

www.restaurangbryggan.se
ons, tors 17.00–22.00, fre
17.00–23.00, lör 12.00–23.00
sön 12.00–22.00

Lidingö stad

Tel 08-766 65 00
konferens@villabrevik.se

Övrigt
Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se

Lidingö Breviks Sjöscouter

Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu
Breviks kyrka

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49
Breviks förskola

Tel 08-731 47 40

Breviks tennisklubbar

Karoline Lind Ögren,
tel 076-219 71 71
Hans Engström:
brevikengarnas@hotmail.se
ICA Supermarket Käppala

Holavedsvägen 1.
Tel 08-544 809 10
Alla dagar 08.00–21.00
Handelsbanken

Larsberg Tel 08-666 43 80
larsberg@handelsbanken.se

Avfall, idrottsanläggningar,
klotter, vägskador, parker,
vatten och avlopp, vinterväghållning och städning av
gator:
Formulär finns på www.
lidingo.se
Hanteras 08.30–16.00
Akuta ärenden på kvällar,
helger och nätter:
Tel: 010-470 56 57.
Tekniska förvaltningens
kundtjänst: vardagar kl.
08.30–16.00. Tel 08-731 33 03.
Vatten och avlopp:
Tel 08-731 46 69.
Gatubelysning

Bogfelts installation och
entreprenad mån-tors 07.30–
15.30 fre 07.30–13.00
Tel 08-731 46 71.
Återvinningsstationer

Förpackningsinsamlingen.
Tel 0200-88 03 11.
www.ftiab.se
Tidningsinsamlingen

TÅV AB. www.tavab.se
Tel 08-599 221 10
Stockby Returpark

Mån–tors kl 12.00–20.00,
fre–sön kl 09.00–16.00
Södergarn trädgårdsavfall

mån, ons kl 14.00–20.00
tis, tor, fre kl 12.00–16.00
Sten och jordtipp
i Trolldalen

mån–fre: 07.00–15.30.

Nya Meddelanden
är Högberga-Breviks villaägareförenings medlemstidning. Den trycks i
800–1 000 ex, två gånger om året.
Ansvarig utgivare: Christer Åkerhielm
(ordförande).
Redaktör: Andreas Lindberg:
andreas@ifkmedia.se
Kom gärna med förslag på artiklar
eller idéer på innehåll! Vill du skriva en
artikel hör av dig till redaktören.
Högberga-Breviks villaägareförening
Box 3030, 181 03 Lidingö.
www.lidingovillor.se pg 150 48-2
Ordf: Christer Åkerhielm,
tel 766 30 02 e-post:
christer.aakerhielm@gmail.com
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Högberga-Breviks villaägareförening
Högberga-Breviks villaägareförenings uppgift är att tillvarata Högbergas och
Breviks villaägares intressen i kommunala och allmänna frågor.
Föreningen arbetar aktivt med att påverka politiker och myndigheter i frågor
som gäller området.
Antalet medlemmar uppgick till cirka 430 st i slutet av 2017. Varje anslutet
hushåll räknas som en medlem.
Medlemmarna är ägare till villor, radhus eller liknande i Högberga-Breviksområdet. Föreningens område gränsar i väster till Östra Mölna byalag, i öster
till Käppala villaägareförening och i norr till Killinge Gåshaga villaförening.

