Nya Meddelanden
från Högberga-Breviks villaägareförening. Våren 2018.

Årgång 55. Nr 101 från starten.

Välkommen på helikopterflygning den 5 augusti

Se Brevik
från luften
Missa inte årsmötet
den 26 april!
Läs mer på sid 2.

sid 3

GLÖMT
ATT BETALA

MEDLEMSAVGIFTEN?

100 KR

pg nr 150 48-2
Tack!

I detta nummer:
Så blir nya Villa Brevik
Björkdungen får nytt liv
Stora Allén nyplanteras
Vattenverket blir café
Verksamhetsberättaelse
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Årsmöte
Foto: Jan Sjöberg/Lidingösidan

Stöd de lokala
initiativen!

V

i vill väl att vår närmiljö är trivsam? Att de lokala affärerna
finns kvar och erbjuder ett bra utbud av varor och tjänster till bra priser?
Breviks centrum är ett exempel på detta. Vi har faktiskt inte mindre än tre restauranger som serverar och levererar bra
mat. Nyöppnade Granduca har riktigt goda pizzor och deras à la
Carte-meny är mycket bra. Du vet väl att de har avhämtning också?
Super-Wok har ett av de största utbuden på thailändsk och kinesisk mat jag sett. Dessutom finns sushi för avhämtning. Ett riktigt
brett och bra utbud. Hemkörning för 50 kr i vårt område onsdag till
söndag är en väldigt fin service.
Lite finare kök finns hos Quarti. Folk reser från hela ön och från
Stockholm för att besöka denna finkrog med lokal kvarterskänsla.
Tala om utbud! Tre olika kök och alla är väldigt bra.
Mataffär (med Lidingös största utbud av godis), skomakare/nyckelservice, frisör med mera, icke att förglömma. Lokal service som
skulle vara svår att avvara. Om sedan PostNord kan tänka sig att
flytta paketutlämningen till Brevik så skulle Högberga- och Breviksborna bli mycket glada. Jag tycker synd om de gamla och de utan bil
som tvingas att hämta eller lämna paket i Käppala.
Jag tycker inte lika synd om de unga och de med bil som gör
samma resa, men det är så otroligt onödigt och miljömässigt förkastligt med denna omväg.
För att behålla dessa affärer och den service de erbjuder gäller
det att vi handlar och äter hos dem. Andreas Gruber som driver
Hemköp säger: "Jag förstår att alla inte kan handla här varje dag,
men om man handlar en gång i veckan, så skulle jag bli glad."
Jag tror många tycker att det lokala är viktigt. Det är också därför
som Högberga-Breviks villaägareförening är så aktiv. Vi månar om
det lokala och hjälper till att uppmärksamma staden på sådana
saker som vi tror att folk i området tycker kan förbättras.
Vår kommunikation med staden är mycket god. När det gäller de
många natursatsningarna som har gjorts och kommer att göras i
området har Johan Ahlbom, vår naturspecialist, hittat ett bra samarbete. Vi försöker hjälpa till så mycket vi kan själva med idéer, förslag
på åtgärder och underlag i form av kartor, utredningar och annat.
Vi klagar inte bara, vi ger mycket beröm, när det är berättigat. På så
sätt har staden fått ett förtroende för oss, vilket gynnar båda parter.
Med det vill jag önska er
en skön vår och sommar
– så hörs vi i höst!

Har du betalat?

Christer
Åkerhielm
Ordförande
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Vi saknar flera medlemsavgifter
för 2018. Tillsammans med denna
tidning finns ett brev och inbetalningskort för den som missat sin
betalning. Ditt bidrag betyder
mycket för vår verksamhet.
Endast 100 kr. pg nr 150 48-2.
Läs mer på sid 8 om förmåner.

Torsdag 26 april kl 19.00
Årsmöte med Högberga-Breviks villaägareförening hålls på Villa Brevik.
Ingång från Södra Kungsvägen 254.
Efter årsmötet berättar Christopher Bailey om de byggplaner som väntar Villa
Breviks-området. Läs mer på nästa uppslag.
Föreningen bjuder på ost och kex i pausen. Ett glas vin kan köpas för 50 kr.

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.

Christer
Åkerhielm
ordförande

Johan
Ahlbom
vice ordförande

Håkan
Helander
kassör

Birgitta
Sjöberg
huvudombud

Johanna
von Schoultz
kvartermästare

Andreas
Lindberg
redaktör

Robert
Nordstrand
suppleant

Jonas
Ågrup
suppleant

Elisabet
Bergknut
sponsring
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Nu lyfter vi!

Bävrarna i Kottlasjön
Om du vill se ett av naturens märkliga
under finns möjligheten nu att studera
spåren efter bävrarna på södra sidan
av Kottlasjön. Gå in under viadukten
vid Mölna och promenera mot badberget, så finns mängder att spår av dessa
vasstandade varelser.

Söndagen den 5 augusti erbjuder villaägareföreningen helikopterflygning för 300
kr. Helikoptern på bilden är av annan modell.

Villaägareföreningen bjuder tillsammans med helikopterföretaget
HeliAir in till rundturer med
helikopter den 5 augusti kl 15.0016.00 (eller längre om intresse
finns).
HeliAir Sweden AB är specialiserade på
att flyga rundflyg med helikopter, vilket
brukar vara ett välbesökt och uppskattat event då det är många som vill se
omgivningen från luften.
Flygtiden är fem minuter och det
räcker mer än väl för att se omgivningen. Priset för detta är 300 kr per
person (såväl vuxna som barn). Fotografering från luften är tillåten och helikoptern tar sex passagerare.

På en timme hinner helikoptern
med nio–tio lyft, (flygtid fem minuter +
omlastningstid 1–1,5 minut). Helikoptern
stannar tills alla intresserade fått flyga
vilket brukar ta cirka en timme.
Ingen förbokning av passagerare
görs och betalning sker på plats till
drop-in-priset 300 kr. Passagerarna
betalar med Swish och får kvitto. Möjlighet att betala kontant finns också.
Landningsplats blir Breviks båtklubb, västra upplagsplatsen, bredvid
pumphuset och klubbhuset.
Reservation görs för att flygningen
blir inställd om vädret inte är bra. Vid
regn och dimma så ställs evenemanget
in.
Välkommen!

Din bank på södra ön.

Välkommen till bankkontoret i Larsberg.

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

2017-03-07 16:47:02
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Ändrad detaljplan
för Villa Brevik
Ägaren till Villa Brevik önskar
ersätta stora delar av dagens
hotellanläggning med nya
bostadshus. Huvudbyggnaden,
Villa Brevik, ska bevaras och ska
kunna användas som hotell eller
bostad mm. Den byggnaden får inte
rivas eller förvanskas.
Ett tidigare utkast till detaljplan presenterade en högre exploateringsgrad,
medan det nuvarande detaljplaneförslaget är mer modest. Det nya förslaget medger rivning av stora delar
av den befintliga hotellanläggningen
samt möjlighet till uppbyggnad av
sex helt nya bostadsbyggnader, med
en eller två lägenheter i varje. Det kan
således bli maximalt tolv lägenheter.
Dock är det i dagsläget inte klarlagt
hur försäljningen av tomterna ska ske,
vilket kommer att styra antalet lägenheter och den slutgiltiga gestaltningen.
Antingen kan var och en av de nya
byggnaderna säljas var för sig, och då
blir det troligen enbostadshus – eller så
kan alla tomter säljas tillsammans, och
då kan det bli parhus.
De sex huskropparna ska enlig planförslaget ligga i nord-sydlig riktning.
Husen ligger fint inplacerade på tomterna, indragna från vägen som brukligt
är i Brevik. De ska förses med sadeltak
och exteriört ska de ansluta till annan
bebyggelse i Brevik. Parkering ska ske
inne på tomterna. De två stora ekarna
mot Trädgårdsvägen ska bevaras.
Villaföreningen bedömer att planförslaget till stora delar är väl genomtänkt
och hänsyn taget till Breviks villastads
stora kulturhistoriska värden. Husen
ska enligt planförslaget tillåtas byggas
i fyra våningar med en souterrängvåning, två bostadsvåningar samt en
vindsvåning. Med en tillåten bottenyta
på 220 m2 innebär det möjlighet till
mellan 700 och 800 m2 per hus. Även
för en parvilla blir det stort, men om
det verkligen blir parhus vet man som
nämnts inte. Säljs tomterna var för sig
blir det troligen inte parhus.
Flera av grannarna norr om den
nya byggnationen riskerar att få sin
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Så här är de nya husen tänkta att läggas in på tomten. De nya husen är markerade
med röda prickar. Övriga hus är befintliga. Bilden är ritad från sydost.

Sektionsritning B-B, enligt ritningen nedan.

utsikt
kraftigt
av de
nya husen.
Sektioner.
De störd
nya husens
förhållande
till terräng och till Villa Brevik. Källa: Strategisk
Dearkitektur.
nya husen kommer att upplevas
som mycket höga, då nockhöjden i den
Drömstigen
övre raden tillåts bli två meter högre än
Drömstigen avgränsar fastigheten i öster. Gatan präglas av villabebyggelse med
huvudbyggnaden Villa Brevik. De nya
indragna byggnadsvolymer på väl avgränsade tomter med rik vegetation. De två villorna
husen
skulle Gräset
visserligen
ligga
med nordöstra del representerar olika decennium
(fastigheterna
9 och 10)
i kvarterets
gavlarna
vända
mot
Södra
Kungsvägen,
och den före detta HSB matsals- och konferensbyggnaden från 1980-talet markerar
men
kommer
ändå attHär
påverka
omgivytterligare
en årsring.
finns vissa
byggnadshistoriska värden och arkitektoniska
ningen
värden menligt.
men framför allt miljöskapande värden där byggnadernas proportioner och
Villaägareföreningen har lämnat ett
yttrande till staden över planförslaget. 29(35)
Föreningen anser att planförslaget
är till stora delar väl genomtänkt och
hänsyn taget till Breviks villastads stora
kulturhistoriska värden, men nockhöjden för de två översta husen mot Södra
Kungsvägen bör sänkas kraftigt.

Johan Ahlbom
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... och detta är historien
Från boken “Historier från Brevik och Högberga” (red Andreas Lindberg) samt
Antikvarisk undersökning från 2016, Reichmann Antikvarier.
Villa Brevik har en intressant historia. Den magnifika villan utmed
Södra Kungsvägen uppfördes 1920
med den finske häradshövdingen
Franz Stolt som byggherre. Under
åren efter första världskriget fick
han ekonomiska problem, sålde huset och flyttade till Finland. Husets
arkitekt var Jacob Gate, som ritade
många villor på Lidingö.
1924 övertogs byggnaden av fastighetsbolaget Öresund och efter flera ägarbyten såldes den 1958 till HSB för att
användas som utbildningsanläggning
inom HSB. Bland de olika ägarna fanns
godsägaren Versteegh, direktören Wahlund, som var chef vid Domnarvet, samt
gitarrtillverkaren Wretling, som inredde
verkstad i huvudbyggnadens källare.
Under 1950-talet hade HSB konstaterat ett ökande behov av utbildning i
ekonomi, administration och information för personal i HSB-föreningarna.
HSBs arkitektkontor under ledning
av arkitekt Curt Strehlenert ritade den
första om- och tillbyggnaden. 1961
invigde man anläggningen under
namnet HSB-skolan.
1983 genomförde man en större omoch tillbyggnad som var klar 1985. Då
gjordes en tillbyggnad i tomtens sydöstra del med bland annat ny matsal,
köksavdelning, föreläsningssal samt ett
antal grupprum i förbindelsen med den
tidigare byggnaden. Den ritades av arkitekt Kerstin Gåsste som tidigare varit
verksam inom HSB.
Till den ursprungliga villan hörde en
trädgårdsanläggning som löpte i gradänger ända ner till Trädgårdsvägen
och var omgärdad av putsade murar
mot gatan. Tomten styckades sedermera av för två villor. Murarna finns
bevarade men ingår i de avstyckade
tomterna.
Den äldsta trädgården tillkom kring
1920 när Villa Brevik byggdes. Den
är uppbyggd av stödmurar, terrasser
och trappor på den sluttande tomten,
utförda i granit och kalksten. I och med
avstyckningen av trädgårdens södra del
går nu tomtgränsen vid den mittersta
av de ursprungligen tre terrasserna.
De två kvarvarande bildar trädgårdens
grundstruktur. Från dessa nivåer leder

Villa Brevik som privatbostad 1930-talet. Vykort ur Sten Schüsslers samling.

Vykort från 1930-tal. Källa Websök, äldre vykort.

Originalritningarna från artikekten Jakob Gate.
Södra fasaden samt plan av entrévåning

trappor och gångvägar till de omgivande byggnaderna
och
Entréfasad
samt plan av våning
1 tr trädgårdarna,
de förra stenlagda med smågatsten av
granit. Den övre nivån används som uteplats för restaurangen och har stenlagts
med marksten av betong (ursprungligen var denna plan belagd med grus),
mot huset finns stora perennbuskar och
12
bredvid är kortklippta gräsytor.
Den nedre nivån är den mer utpräglade trädgårdsdelen, med vacker stödmur intill blomsterrabatter, gräsmatta,
äppelträd och uppvuxna perennbuskar.
Sammantaget är den ursprungliga träd-

gården traditionell i sin uppbyggnad,
för tiden. Den har en romantisk, blommande och färgrik växtprakt på en symmetrisk och tydlig struktur. Det är en
upplevelseträdgård som var och är till
för att njuta i.
1992 omvandlades anläggningen
till konferensanläggning och bytte
1993 namn till Villa Brevik. 1997 såldes
anläggningen till Christopher Bailey
som utvecklat anläggningen ytterligare
under åren.
2003 utökades kapaciteten bland
annat med ytterligare 20 hotellrum.
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Stora Allén nyplanteras
Stora Allén är Breviks äldsta allé,
planterad med gråpoppel i slutet
av 1800-talet. Den har en längd av
ungefär 400 meter och bestod från
början av ett 70-tal träd. Allén utgjorde den viktiga huvudaxeln från
Breviks herrgård ner till ångbåtsbryggan.
Nu återstår det dock bara en handfull träd, de allra flesta har fallit för
åldersstrecket. Villaägareföreningen
vill arbeta för en återplantering av allén.
Föreningen har tidigare upprättat en
alléplan som nu under året har börjat
omsättas i praktiken. Bland annat har

trädkronorna i Östra Alléns ekar glesats ur, lindallén mellan Hövdinge- och
Drabantvägarna har stamkvistats och
planeringen för en återplantering av
Stora Alléns trädrader har påbörjats.
– När det gäller nyplantering av
Stora Allén har jag fått ett preliminärt
besked, berättar stadens naturvårdsförvaltare Lars Heins. En sådan fråga
ska gå från vår utredningsenhet via
projektenheten till verkställighet, därefter till förvaltning. Vi tycker dock att det
är en bra och långsiktig idé. Det borde
kunna bli plantering våren 2019.
Det låter som en något långdragen
process, tycker vi från föreningens sida,

men vi lovar att följa upp frågan noga.
Vi hade förhoppningar om att allén
skulle kunna nyplanteras under 2018,
men vi får nu se om man klarar det.
Tanken är att ta bort de gamla träden
och plantera nya av samma sort och
storlekar. Förmodligen är gråpoppel
det bästa alternativet, eftersom marken
är väldigt fuktig och det är få träd som
klarar det förutom poppel. Frågan är
om man kan hitta en leverantör som
kan få fram ett 70-tal träd som är tre
fyra meter höga. Träden bör planteras
med samma mellanrum som tidigare,
det vill säga tolv meter.
Johan Ahlbom

Flygbild från 1940-talet. Stora Allén till höger i bilden. En intakt allé hela vägen från Trädgårdsvägen ner till hamnen. Notera även
hur frodig Björkdungen (i mitten av bilden) var då.

Björkdungen restaureras
Den kända Björkdungen, som lite
vackrare kallas Olympiadlunden,
ligger vid korsningen mellan Västra Allén och Löparstigen. Om man
beskådar dungen lite närmare ser
man att marken är helt slät och har
måtten 50 x 100 meter. Med andra
ord håller den måttet för en fotbollsplan. Och det är precis vad det varit.
Inför Stockholmsolympiaden 1912 anlades här en träningsplan för fotboll, en
höjdhopps- och en längdhoppsgrop
med mera. Den intilliggande vägen fick
också namnet Löparstigen.
Matjorden till fotbollsplanen togs,
enligt villaägareföreningens tidigare
ordförande Lars Åkerlund, från slänterna uppe vid Drömstigen och Klöverbacken. Jorden måste ha varit helt
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kontaminerad av björkfrön, för när aktiviteten på planen slutade efter olympiaden började björkplantor spira. På
1950-talet var björkarna halvstora och
skapade en vacker, halvskuggig björkhage som skön inramning för bland
annat traditionellt midsommarfirande
med majstång och musik. Höjd- och
längdhoppsgroparna användes av
elever från Käppala skola ända in på
1960-talet.
I början av 2000-talet, då björkarna
uppnått den aktningsvärda åldern av
cirka 100 år tog deras växtkraft slut.
Björkar blir i allmänhet inte så mycket
äldre. Många av björkarna har nu fallit
omkull av ålder och till stora delar
ersatts av en blandad busk- och slyvegetation. Många Breviksbor vänt sig till
villaägareföreningen och sagt ”att vi vill

ha Björkdungen tillbaka”.
Villaägareföreningens förslag består
av att de döende och skadade björkarna avverkas och transporteras bort.
Buskar och sly tas bort. Några utvalda
exemplar av till exempel ek och hagtorn
sparas. Plantering sker sedan av nya
björkar, Betula verucosa. Träden bör ha
en varierande höjd på mellan tre och
fyra meter och träden planteras inte i
rader utan placeras spontant.
Från föreningens sida har vi vid flera
tillfällen tagit upp förslaget med staden.
Vid besök på platsen och vid skriftväxling har vi nu utlovats att en restaurering med röjning och plantering av
nya björkar eventuellt kan ske redan
till våren. Många Breviksbor ser fram
emot detta!
Johan Ahlbom
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Strandstigen
rustas upp

Recept från Hemköp Brevik

Stigen som följer stranden mellan Högudden och Sjöstigen kallas numera
Strandstigen. Det är en naturlig stig som förbättrades av staden i början av
1980-talet. Den fick några trätrappor och ordentligt med räcken. Men under
många år har nu stigen varit ordentligt sliten och ganska svår att gå i, med
branta och hala bergspartier och många trädrötter i dagen.
Vi konstaterade att det finns potential
för att den skulle kunna bli framkomlig för fler. Stigen kommer dock aldrig
att kunna bli ”tillgänglig” enligt dagens
mått. Nu har Lidingö stad, på villaägareföreningens initiativ, börjat rusta upp
stigen som ett led i tillgängliggörandet
av hela strandpartiet mellan Breviks båthamn och Sjöstigen. I slutet av hösten
utförde stadens entreprenör, Lidingö
Trädgårdscenter, väsentliga förbättringar av stigen genom uppbyggnad av
flera trätrappor och utjämning av en del

markpartier på stigen.
Fortfarande återstår dock att ersätta
en äldre trätrappa med en ny. Den
befintliga äldre trappan är svår att gå
i, genom att den har fel lutning och för
djupa steg. Staden har nu utlovat att
den, såsom villaägareföreningen föreslagit, ska ersättas av en ny trappa i två
sektioner med ett vilplan emellan.
– Så det kommer att bli, säger man
från stadens sida.			
Johan Ahlbom

Halstrade
pilgrimsmusslor
med mandelsmör,
citron och rom
4 portioner, Cirka 20 minuter.

1. Filéa citronen.
2. Rosta mandeln i en torr panna
tills de fått fin färg.
3. Stek pilgrimsmusslorna gyllene
i lite smör 1 minut på var sida.
Ta upp musslorna. Tillsätt resterande smör och låt smälta. Vänd
i rostad mandel, citronfiléer
samt forellrom snabbt.
4. Servera musslorna nystekta
med det varma mandelsmöret,
garnera med dill.
Ingredienser
Pilgrimsmusslor
4 porttioner
1 citron, skuren i filéer
12 pilgrimsmusslor
eller kammusslor
100 g smör
1 burk storkornig fiskrom, t ex
regnbågslaxrom, forellrom
½ dl grovhackad rostad mandel
salt och svartpeppar
1 knippe dill

Snygga, nya trappor på plats.

!

En trappa återstår att rustas upp.

Klipp ur och vik ihop!

Högberga-Breviks
villaägareförening
Medlem i Lidingövillor LVS

Medlemskort 2018–2019
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller till och med 30 april 2019.
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Vattenverket blir
café och bryggeri
I slutet av maj planerar Högberga
Gård att öppna dörrarna till Vattenverket, som kan bli ett nytt vattenhål
på Lidingö. Det är det gamla vattenreningsverket vid Kottlasjön som nu
byggs om av Lidingö Stad. Högberga
Gård äger inte huset, men har fått tillstånd att driva caféverksamhet där.
Bakom projektet står Högberga
Gårds VD Johan Hjort och han kallar
byggnaden för Högberga Gårds egen
bakficka. Huset ligger bara några meter
från Kottlasjöns södra strand och man
når det via Insjöhagsvägen, som går
från Gåshagaleden. Men man kan också
gå från Breviksbadet eller Badberget
vid Kottlasjön.
– Vi kommer att bygga en konferens-, fest- och möteslokal för avskilda
möten med absolut sjökontakt under
veckorna. På helgerna tänker vi driva
café, berättar Johan Hjort. Vårt mikrobryggeri som i dag finns i Högberga
Gårds källare flyttar till Vattenverket
och får större lokaler samtidigt som vi
byter namn till Lidingö Bryggeri. Just
nu är det byggarbetsplats, men när jag
kliver in där och vet hur det kommer att
bli om bara några månader känns det
fantastiskt, säger Johan Hjort.
Vattenverket hette från början Breviks Elektricitets- och Vattenverk och
byggdes år 1915. Vattnet togs då från
Kottlasjön, renades med ozongas i vattenverket och pumpades sedan upp till
ett vattentorn som låg uppe i skogen i
förlängningen av Vattenvägen (därav
namnet). Vattenverket lades ned i
början av 1960-talet och vattentornet

Vattenverket, sommar och vinter. Slalombacken var ett populärt tillhåll för barnen i
Brevik på 1950-60-talet. Backen kallades “Lilla Teknik”. Illustration: Kjell Ström

revs och ersattes med Käppala vattentorn. Huset har under de senaste åren
stått tomt, men var tidigare privatbostad.
Källa: Lidingösidan

Renoveringsarbetet har pågått under
nästan ett år. Foto: Andreas Lindberg

! Klipp ur och vik ihop!
Rabatter och förmåner

Innehavaren av detta kort får hos nedanstående företag,
mot uppvisande av kortet, följande rabatter och förmåner.
Gäller till och med 30 april 2019.
Anderssons Blomsterhandel: 10% (ej förmedling och
blomstercheckar).
Beijer Byggmaterial: 10%.
Bodalsgaraget: Upp till 20% på däck.
Bröderna Anderssons Glasmästeri: 10% – ej offererade varor.
Elvaruhuset i Lidingö: Upp till 7%.
Games4kids.se: 10% vid köp på hemsidan av spel för barn.
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JS Hyrservice: 10% på bilhyra. 15% på maskinhyra. 10%
på VVS och rör. 20% på arbetskostnaden för reparation av
trädgårdsmaskiner (snöslungor och gräsklippare).
Järnia Lidingö: 20% på färg, 10% på övrigt.
Lidingö Bilcenter: 10% på hyra av bil eller släpvagn.
Lidingö Järn och Färghandel: 10% om man visar upp medlemsbeviset. Butiken kommer då att erbjuda ett rabattkort som
medlemmen ska använda i fortsättningen.
Happy Homes Ljungbergs Färg: 10%
MA Bilglas: 200 kr vid byte av bilglas.
Preem Lidingö: 25% på hyra av släp samt biltvätt.
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Långfredagen 30 mars

Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen
anmälan) mån, tisd, tors,
kl 09.00–15.00
ons kl 12.00–15.00.
Kaffe med hopp i församlingssalen varje onsdag
13.00–15.00.
Au Pair café varannan torsdag
kl 13.00–15.00.

Skärtorsdagen 29 mars

19.00 Nattvardsgudstjänst,
Fanny Linder. (Soppa
serveras kl 18.00. Anmälan
till Fanny Linder.)

15.00 Musikgudstjänst. Emelie
Spjut. Stabat Mater av
Pergolesi. Breviks Kyrkokör
och Bodals Kammarkör Dirigent Ingrid Damstedt
Holmberg. Stråkensemble
ur Stockholm Concert
Orchestra. Musiker
Li Ringquist Östman.

Påskdagen söndag 1 april

11.00 Gudstjänst, kyrkoherde
Carina Nilsson. Musiker Li
Ringquist Östman och Ingrid
Damstedt Holmberg.

Annandag påsk mån 2 april

Söndag 15 april

11.00 Gudstjänst, Ingegerd
Håkanson Nilsson. Musiker
Anna Birgersson.
16.00 & 18.00 Körkonsert med
Gullan Bornemarks sånger.
Våghalsarna och barnkörerna
Grandioso och Lidingö Kids
samt Dan Bornemark.
Dirigent Ingrid Damstedt
Holmberg och Anna
Birgersson.

Söndag 22 april

11.00 Gudstjänst, Emmeli
Lundmark. Musiker Li
Ringquist Östman.

Lördag 5 maj

14.00 Konfirmation (Åregruppen).

Söndag 6 maj

11.00 Gudstjänst, Emmeli
Lundmark. Musiker Li
Ringquist Östman.

Måndag 7 maj

18.00 Barnen sjunger in våren.
Barnkörer och orgelelever.
Musiker Li Ringquist Östman
och Roberta Sciacco.

Söndag 13 maj

11.00 Gudstjänst. Emmeli
Lundmark.

09.30-15.30 Familjedag med
Söndag 29 april
11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
korvgrillning, äggjakt, mm.
Gospelkören. Musiker Anna
11.00 Familjegudstjänst, Emmeli
Birgersson.
Lundmark. Musiker Anna
Birgersson.

Lördag 19 maj

Söndag 8 april

11.00 Gudstjänst.
18.00 Körkonsert. Bodals
Kammarkör och gästkör från
Österrike.

11.00 Gudstjänst, Emmeli
Lundmark. Gospelkören.
Musiker Anna Birgersson.

Breviksbadet

Breviksbadet kommer att öppna i slutet
maj/början av juni och kommer att hålla
öppet till slutet av augusti, varje dag
09.00–19.00.
Precis som förra året finns minielbilar och minigolf på badet.
Simskola och sommarläger arrangeras även i år. Det finns simträning
för alla åldrar, även vuxna. Simskolan
pågår vecka 25–33, måndag till fredag.
Lektionstiden är 30 min per gång. Läs
mer på www.monasimskola.com

19.00 Musikcafé med
Kyrkokören. Körsång,
solosång och tilltugg.

Pingstdagen sönd 20 maj

Killinge
majbrasa
Högberga-Breviks villaägareförening är
med och bidrar ekonomiskt med 3 500
kr till Killinge Gåshaga villaförening
som arrangerar valborgsmässoelden i
Killingeparken.
Valborgsfirande sker som vanligt
den 30 april med brasa, körsång och
kaffe i Killingeparken. Uppläggning av
material sker tidigast 13 april, senast 29
april. Till er som har stora lass på släpkärra – vänligen åk till Södergarn.
Brasan får vara max 8 meter i diameter.
Bygg på höjden.

Programmet
Kl 19.15 Kaffe, saft och bullar samt korv
med bröd säljs
Kl 20.00 Tal inför våren
Sånger av Lidingö Vox
Kl 20.15 Brasan tänds

!
LIDINGÖ BREVIK

Torsdag 3 maj

19.00 Gospelkonsert.
Gospelkören och Lidingö
Kids.

För säker och bra eldning:
• Inga stubbar eller stockar, som kräver
lång vakthållning
• Inte möbler eller järnskrot /plast
• Inget målat eller impregnerat virke
• Inget löv- eller jordmaterial
• Lastpallar sparas för bygge av estrad.
Killinge Gåshaga villaförening söker
brasvakter för en- till tvåtimmarspass.
Anmälan eller frågor tar du upp med
brasansvarig Peter Watz, telefon
070-840 31 91 eller mail peter@watzit.
se. Alla brasvakter får hamburgare. Killinge Gåshaga villaförening vädjar om
din medverkan.

!
Öppet alla
dagar 8–21

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

ICA Käppala Presentkort

Gäller ej tobaks- och ombudsvaror.

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 maj 2018.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t o m 31 maj 2018.
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2017
STYRELSEN fick efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande
Christer Åkerhielm
Vice ordförande, natur och miljö
Johan Ahlbom
Sekreterare, redaktör
Andreas Lindberg
Kassaförvaltare
Håkan Helander
Kvartermästare
Johanna von Schoultz
Ansvarig kvartersombuden
Birgitta Sjöberg
Ansvarig medlemsförmåner och annonser Elisabet Bergknut
Suppleant
Robert Nordstrand
Suppleant
Jonas Ågrup

Till REVISORER valdes Anders Ahlqvist och Torgny Wingbro, med
Brun Ulfhake och Monette Edholm som revisorssuppleanter. Till
VALBEREDNINGEN valdes Anders Wikman, sammankallande,
och Sten Edholm. REPRESENTANT för föreningen i LVS – Lidingövillor Villaägareföreningar i Samverkan – har varit Leif Aringer.
För KVARTERSOMBUDEN har Birgitta Sjöberg varit samordnare.
Ombuden sköter utdelningen av föreningstidningen Nya Meddelanden till medlemmarna.

genom grusning. Den uppskattade men bitvis svårframkomliga
stigen mellan Högudden och Sjöstigen har efter föreningens förslag förbättrats avsevärt genom uppbyggnad av flera trätrappor
samt ställvis avjämning av markytan. En äldre trappa återstår att
bygga om.
RÖJNINGAR. Röjningar och slåtter har utförts i parkstråket utmed
Höguddsstranden.
NÄRINGSLIV

Föreningen försöker på olika sätt, bland annat genom informationsinsatser, att stötta de lokala näringsidkarna och butikerna i
Brevik.
REMISSER

Föreningen har under året svarat på remisser från staden rörande
ombyggnad av Breviks Förskola, Blåplan samt Skötselplan för Breviksängarna.
INFORMATION

SAMMANTRÄDEN I STYRELSEN har hållits den 1 februari, 2 mars,

12 juni (konstituerande möte), 13 september och 26 oktober. ÅRSMÖTE hölls i Breviks Båtsällskaps klubbhus den 26 april. Efter
mötet informerade Stig Davidsson från HSB om den nya exploateringen på Telegrafberget.

Boken HISTORIER FRÅN BREVIK OCH HÖGBERGA, som föreningen
gav ut 2011, är slutsåld. Av bokens uppföljare, NYA GAMLA HISTORIER FRÅN BREVIK OCH HÖGBERGA, som gavs ut sommaren 2015,
finns en begränsad upplaga kvar. Innehållet behandlar Breviks historia, byggnader, näringar, Breviksprofiler och annat. Redaktörer
för boken är Andreas Lindberg och Johan Ahlbom.

ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2017
hade föreningen 429 betalande medlemmar (2016: 433). Härtill
kommer 13 prenumeranter på tidningen.

EN INFORMATIONSSKYLT om fågellivet vid Brevikshamnen har
tagits fram av föreningen och monterats vid hamnen.

FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk rapport.
Av denna framgår att föreningens resultat för 2017 var 11 835 kr
(2016: -1 684 kr) och en balansomslutning på 130 333 kr (2016:
122 898 kr) varav eget kapital den 31 december 2017 var 101 985 kr.
Spridning av information, bland annat genom Nya Meddelanden,
är en väsentlig uppgift och samtidigt en stor utgift för föreningen.
Årsavgiften för 2018 beslutade årsmötet att bibehålla på 100 kr.

NYA MEDDELANDEN OCH WEBBSIDAN. Föreningens informationstidning Nya Meddelanden har under 2017 utkommit med två
ordinarie nummer, nr 99 och jubileumsnumret nr 100. Tidningen
sprids, förutom till föreningens medlemmar och prenumeranter, även till många av stadens tjänstemän och förtroendevalda.
Redaktör är föreningens sekreterare Andreas Lindberg, som även
sköter HBVFs webbsida samt LVS webbsida.

NATUR OCH MILJÖ
SKÖTSEL AV NATUR & PARKMARK. Styrelsen har, i mycket god

MEDLEMSFÖRMÅNER OCH ANNONSER. Elisabet Bergknut
ansvarar för arbetet med ekonomiska förmåner för medlemmarna
samt för annonser i Nya Meddelanden.

samverkan med staden, arbetat för en aktiv skötsel av natur- och
parkmarker inom vårt område.
ALLÉER. Den alléplan som föreningen upprättat har under året

börjat omsättas i praktiken. Trädkronorna i Östra Alléns ekar har
glesats ur, lindallén mellan Hövdinge- och Drabantvägarna har
stamkvistats och planeringen för en återplantering av Stora Alléns
trädrader har påbörjats.
BJÖRKDUNGEN. Även planering för en restaurering av Björkdungen pågår. Förhoppningen är att arbetena ska kunna utföras
under 2018.
TALLEN. Den välkända kullfallna tallen vid Höguddsstranden har

TRAFIKFRÅGOR
INFARTSPARKERING. En

utbyggd pendlarparkering, som
används av många Breviksbor, har öppnats invid Bodals station.
BÅTTRAFIK. Den nya bryggan vid Dalénum används flitigt för
pendelbåtarna från Ropsten till Nybroviken. Waxholmsbolaget
lägger vid flera av sina turer till vid Gåshaga och Klippuddens bryggor, vilket gynnar en del Breviksbors möjligheter till båtpendling
till staden. På dessa turer kan numera SL-kortet användas.
SAMVERKAN
LIDINGÖVILLOR – VILLAÄGAREFÖRENINGAR I SAMVERKAN,
LVS. HBVF är medlem i LVS och har deltagit i LVS möten under

på föreningens initiativ rests upp genom stadens försorg. I dagsläget ser det ut som om tallen överlever, om än i något decimerad
form. Strandskoningen av kallmurade stenblock runt tallen har
renoverats.

2017. Vi har genom LVS bland annat diskuterat åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i vårt område.

BREVIKSÄNGARNA. Ängarna slogs som brukligt i början av juli

Föreningen har under året lämnat EKONOMISKA BIDRAG till
arrangemangen vid föreningen Killingevillors valborgsmässoeld
samt till Lidingö Föreningsråd.

månad. Åkerkanterna och dikena slogs under oktober-november.
Dräneringsarbeten på ängarna har fortsatt med nödvändiga åtgärder vid Stora Allén, Löparstigen och fotbollsplanens parkering.

Lidingö i februari 2018
PARKBELYSNING. Staden har efter förslag från föreningen försett

strandpromenaden mellan Brevikshamnen och Högudden med
parkbelysning.
STIGAR. Gångstigen utmed Höguddsstranden har förbättrats
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Christer Åkerhielm
Ordförande

Johan Ahlbom
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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RESULTATRÄKNING FÖR 2017

Högberga-Breviks villaägareförening org nr 813600-0950.
2017
Kronor

2016
Kronor

INKOMSTER
Årsavgifter
45 600 45 900
Gåvor
208
550
Annonsintäkter
5 600
3 000
Bokförsäljning, nettointäkt
4 540
775
Kapitalinkomst
0
72
Summa inkomster
55 948 50 297
		
KOSTNADER			
i Högberga och Brevik de senaste månaderna
Föreningsmeddelanden, kopiering
32 878 33 090
Valborgsmässofirande (Killingeparken) 3 500
3 500
Adress
Boyta Tomt Datum Pris milj kr
Årsmöte
1 865
1 996
Utsiktsvägen 3
151
209 28 feb
9,500
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
1 732
1 760
Vårdkasstigen 21
103
95 24 feb
6,500
Fågelskylt + parkbänk
174
7 775
Sälgstigen 13
79
184
1 feb
7,114
Diverse kostnader
3 858
3 812
Tallrisstigen 11
80
600
1 feb
8,500
Bankkostnader (kapital)
58
0
Roskullsvägen 1
257 1 100 29 jan
18,800
Skatt
48
48
Äppelstigen 8
108
124 24 jan
7,000
Summa kostnader
44 113 51 981
Barrstigen 26
160
470 11 jan
9,000
Alpstigen 2
150
957 5 jan
11,600
Årets resultat kronor
11 835 –1 684
Höguddsvägen 75
144
709 27 dec
13,250
Södra Kungsvägen 216B
82
193 21 dec
7,070
Höguddsvägen 4A
154
830 1 dec
9,775
BALANSRÄKNING per 31 dec 2017
Saltsjövägen 20
122 1 190 1 dec
9,700
2017
2016
Sälgstigen
29
139
327
1
dec
8,750
Kronor Kronor
Höguddsvägen 39A
62 1 002 30 nov
7,300
TILLGÅNGAR			
Höguddsvägen 65
156
343 27 nov
9,000
Bank
56 718 56 776
Södra Kungsvägen 201
160 1 898 21 nov 10,350
PlusGiro
73 615 66 122
Päronstigen
2
103
221 20 nov
7,310
Summa tillgångar kronor
130 333 122 898
Hövdingevägen 4
265 1 712 15 nov 26,000
Roskullsvägen 18
151 1 063 6 nov
11,100
Föreningsmedel			
Vid årets början
90 150 91 834
Enrisstigen 2A
180 1 034 1 nov
12,500
Årets resultat
11 835
–1 684
Roskullsvägen 4B
207 1 011 1 nov 27,750
Vid årets slut
101 985 90 150
Äppelstigen 3
108
147 20 okt
7,120
		
Summa
2 970 15 210		 228,496
SKULDER			
Medelvärden
141
701		10,818
Förskottsbetalda årsavgifter
27 900 32 100
Medianvärden
147
654		 9,250
Skatteskuld
48
48
Kr/kvm				76 935
Övriga skulder
400
600
Uppgifterna är hämtade från booli.se i början av mars
Summa skulder
28 348 32 748
2018. I de flesta fall är priserna baserade på lagfartsinfor		
mation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud
Föreningsmedel + skulder kronor 130 333 122 898
som Booli registrerade innan mäklaren tog bort annonsen. Därför kan det finnas någon eller några försäljningar
ovan som inte blivit av.

Sålda fastigheter

Våra historiska skrifter
om Högberga & Brevik
Åter i lager: Nya gamla Historier Del 2 om Breviks och Högbergas historia kom 2015.
164 sidor i färg, 200 kr för medlemmar.
Affischkompendiet från Lidingö museums utställning från
2016. 180 kr. Skicka ett mejl till:
andreas@ifkmedia.se

Förmån för medlmmar:
boka lokal på Föreningsgården
Som medlem i Högberga-Breviks villaägareförening har du
rabatt på att hyra lokal i Föreningsgården. Föreningsgården
ligger i nyrenoverade lokaler i gamla ICA Larsberg.
Det finns ett antal olika rum att hyra. Det finns möbelförråd
med konferensstolar liksom bord och stolar för fester. I stora
salen finns piano och flygel, bildprojektor, ljudanläggning och
hörslinga.
För information och bokning: telefon 08-684 288 00, mejl:
lidingoforeningsgard@gmail.com.
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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

Konferens, hotell
Högberga Gård

Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se

Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu
Breviks kyrka

Gatubelysning

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

Tel 08-766 65 00
konferens@villabrevik.se

Lidingö SuperWok

Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se

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

Felanmälan

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.

Villa Brevik

Quarti

Lidingö stad

Övrigt
Breviks Båtsällskap

Lidingö Breviks Sjöscouter

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49
Breviks förskola

Tel 08-731 47 40

Breviks tennisklubbar

Östra: Karoline Lind Ögren,
tel 076-219 71 71
Västra:
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

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
lörd i april/maj 11.00–15.00
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 08-766 30 02 e-post:
christer.aakerhielm@gmail.com

12

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.

