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från Högberga-Breviks villaägareförening. Våren 2019.
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Kom på årsmötet
den 25 april!
Läs mer på sid 2–3

I detta nummer:

Bävrar i Kottlasjön, Breviks förskola,
Stora Allén, Villa Brevik, Olympialunden,
Verksamhetsberättelse för 2018
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Lokal demokrati
= lokal påverkan

Årsmöte

E

n villaägareförening är den perfekta kanalen för att åstadkomma lokala förändringar. Den lokala föreningen kan
området, har med sig historien, känner dem som bor i
området, och vet hur deras åsikter och preferenser är.
Högberga-Breviks villaägareförening är inget undantag. Många
som bor i vårt område har bott här länge och vet hur saker och ting
fungerade förr i tiden, vad som var bra och vad som var dåligt.
Att ha ett postombud i området är en sådan sak. Gamla postkontoret Lidingö 3 på Väpnarstigen är det många som saknar. När
posten flyttade till Breviks centrum var det ingen större sak, inte
heller när Sabis i väggen intill blev postombud. Men när posthanteringen flyttade till ICA i Käppala för några år sedan blev det en
annan sak.
Breviks- och Högbergaborna fick plötsligt 2–3 km längre att åka
till posten. Och hem igen blir 2–3 km till. Knappast miljövänligt, eller
särskilt smart. Belastningen på ICA Käppalas pakethantering är ofta
hög. Två personer får stå i postkassan, kön ringlar sig lång i affären,
vilket nyligen resulterade i att man börjat med kölappssystem.
Många handlare tycker att det är bra att få in posthanteringen
i butiken. Det drar fler kunder. I ICA:s fall undrar jag om det inte
kostar mer resurser är det smakar. Effektivare vore så klart om
Högberga- och Breviksborna kunde hämta och lämna sina paket
och brev på Hemköp. Andreas Gruber på Hemköp är beredd.
Detta förstår vi som bor här, men uppenbarligen inte de som
bestämmer om sånt här på PostNord. Den enkla förklaringen är
just att de som bestämmer inte bor här.
Nu har vi gjort vad vi kan, det vill säga skickat ett brev (hoppas
det kommer fram...) med alla argument vi kunde komma på. Vi får
se om det ger effekt. I vilket fall som helst är det ett exempel på
lokal demokrati. Jag tror vi kan tala även för dem som bor i lägenheter i Brevik. Läs mer om detta på nästa sida.
Annars är det naturligtvis vår naturkunnige Johan Ahlbom som
varit i farten. Under hösten har hälften av björkarna i "Olympialunden" planterats och Stora Alléns plantering planeras, tack vare hans
insatser.
Årsmötet närmar sig och vi är glada att vi får besöka Vattenverket vid Kottlasjön, som drivs av Högberga Gård. Där finns både
vatten och öl. Det ska bli kul att får höra hur de arbetar och vilka
planer de har. Välkomna den 25 april!
Med det vill jag önska
er en skön vår och
sommar – så hörs vi i
höst!

Har du betalat?

Christer
Åkerhielm
Ordförande

2

Vi saknar flera av medlemsavgifterna för 2019. Tillsammans
med denna tidning finns ett brev
och inbetalningskort för den som
missat sin betalning. Ditt medlemskap betyder mycket för vår
verksamhet. Endast 100 kr.
Sätt in på pg nr 150 48-2 eller swisha till 123 253 55 99. Skriv ditt
namn och gatuadress. Tack!

Torsdag 25 april kl 19.00
Årsmöte med Högberga-Breviks villaägareförening hålls i Vattenverket vid
Kottlasjön. Adress: Insjöhagsvägen.
Se mer på nästa sida.
Mötet kommer att gå igenom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna med
en extra fråga om föreningen är villig
att bidra ekonomiskt till Lidingö Nyheter
med 5 000 kr.

Styrelsen 2018/19
Vid årsmötet i april 2018 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
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redaktör

Robert
Nordstrand
suppleant

Jonas
Ågrup
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sponsring
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Årsmöte med vatten och öl
På årsmötet får vi lära oss något om
Vattenverkets historia och dagens
verksamhet med bland annat öltillverkning. Det finns nämligen ett mikrobryggeri i källaren. Du kan prova
ölet (mot kostnad) efter mötet.
Högberga Gård driver Vattenverket, som håller öppet fredagar, lördagar och söndagar. Där finns café.
Om du har hund är både du och
hunden välkommen. På sommaren
kan hunden få en egen hundkoja och
en skål med vatten.
Vattenverket brygger flera olika
öltyper och gillar att ta fram nya
spännande recept, ofta med årstiden
i fokus.
Ölsorterna har fått namn från olika
områden på Lidingö. Exempelvis
finns det Högberga Half&half, Islinge
IPA, Långängens Lager, Baggeby
Black och så vidare.

Vi vill ha posten tillbaka!
Nu har Breviksborna tröttnat på att åka
till Käppala för att hämta och lämna
paket och brevförsändelser.
Sedan flera år tillbaka är närmaste
utlämningsställe ICA Supermarket i
Käppala. Högberga- och Breviksborna
är hänvisade att ta sig upp till 3 km
längre ut på ön och tillbaka, antingen
med bil eller tåg för att hämta brev och
paket.
Breviksborna menar att det vore
effektivare att Högberga- och Breviksborna fick hämta och lämna sina
försändelser i Brevik på Hemköp och
Käppala- och Gåshagaborna fick hämta
hos ICA.
Högberga-Breviks Villaägareförening, som representerar över hälften
av villorna i Brevik och Högberga har
skrivit ett brev till PostNords kundtjänst
och framfört sina argument.
I brevet skriver man att man talar
för samtliga Breviks- och Högberga-bor,
eftersom de som bor i lägenheter är
lika drabbade.
Ett av argumenten är att det i Brevik
bor många äldre personer och andra

som saknar bil. För dessa är det ett
stort besvär att med spårvagn ta sig
fram och tillbaka till Käppala bara för
att hämta eller lämna ett paket. För de
som är bilburna medför besöket i Käppala en helt onödig tidsspillan och en
onödig miljöbelastning, när man ändå
har sin butik i Brevik.
I Brevik och Högberga bor närmare
3 600 människor. I Käppala och Gåshaga 5 500. Idag ska ICA i Käppala
serva över 9 000 personers paket. De
har dessutom DHL och Schenker att
hantera. Belastningen på ICA:s paketutlämning är orimligt hög. I jultid är väntetiderna särskilt långa och irritationen
stiger med kölängden. Än värre blir det
nu med den snabbt ökande e-handeln.
Det råder även ofta brist på p-platser.
Högberga-Breviks Villaägareförening
föreslår därför att PostNord:
• återför pakethanteringen för Högberga- och Breviksområdena till
Hemköp Brevik.
• låter pakethanteringen för Käppalaoch Gåshagaområdena vara kvar i
ICA Käppala.

Gamla posten på Väpnarstigen. Den lär
väl inte komma tillbaka, men paketutlämningen vill Breviksborna få till Hemköp. Det vill Hemköp med.

På så vis skulle man minska miljöbelastningen och irritationen avsevärt.
Alla kunder, både i Högberga-Brevik
och Käppala-Gåshaga, skulle bli nöjda
genom att få hämta sina paket i närområdet. Hemköpsbutiken i Brevik är villig
att åta sig uppdraget. Andreas Gruber
har till och med reserverat ett särskilt
utrymme i butiken för ändamålet.
Än så länge har inget svar från
PostNord inkommit, men föreningen
kommer att bevaka det.
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Stora Allén förnyas
Det är inte många träd kvar i den långa allé som en
gång utgjorde Breviks stolthet. Allén var cirka 400
meter lång och utgjorde den viktiga huvudaxeln från
Breviks herrgård ner till ångbåtsbryggan. Träden
planterades på 1890-talet och utgjordes av gråpoppel.
Allén planterades på initiativ av ägaren till Breviks herrgård,
Jean Bolinder (i Bolinder-Munktell), eller rättare sagt hans
hustru. Planteringen av träden ombesörjdes av herrgårdens
trädgårdsmästare, Theodor Lönnqvist. Avstånden mellan
träden var 12 meter och allén var dubbelsidig. Artvalet
berodde på att marken var lerig och fuktig och gråpoppel
klarar det bra. Träden har dock under åren avverkats i etap-

Stora Allén sedd uppifrån Trädgårdsvägen ner mot segelleden,
då träden är runt 40 år gamla.
Foto: Sigurd Sjöberg, omkring 1930.

per, då de har skadats beroende på saltning av fotbollsplanen eller på vägarbeten. Idag finns endast fyra–fem grova
gråpopplar kvar i allén.
Avsikten med arbetena är att återskapa allén i sin helhet.
De äldre träden bör tas bort för att allén ska bli likåldrig,
såsom när den planterades på 1890-talet. Artvalet är en
öppen fråga, antingen gråpoppel som originalet eller lind
som i de flesta andra Breviksalléerna.
Inom staden pågår nu förberedelser för en återplantering
av allén. Förhoppningen är att arbetena ska kunna utföras
under hösten 2019.
Johan Ahlbom

Stora Allén sedd nerifrån, där Breviksplanen ligger idag, upp
mot Trädgårdsvägen. Flickan heter Carin Sjöberg och bodde
i huset längst till höger. Där bor hennes bror Ulf fortfarande
kvar.
Foto: Nanny Sjöberg, kring 1930.

Ombyggnad av Breviks förskola
Ombyggnaden av förskolan planeras att starta nu i juni
månad. I så fall ska den vara genomförd till terminsstarten hösten 2020.
Totalt finns det nu 150 barn inskrivna på förskolan, fördelade
på nio avdelningar. Förskolan har två hus, dels det Västra,
där de yngre barnen mellan 1 och 3 år finns och dels det
Östra där de äldre barnen i åldrarna 3–5 år går.
Bygglovet för den västra, provisoriska byggnaden går ut
den 30 september 2020 och kan inte förlängas. Ett förslag
till ny detaljplan för en tillbyggnad har arbetats fram inom
staden och varit ute på remiss. Från Villaägareföreningens
sida har vi lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget, vilka
staden senare tagit hänsyn till. Kommunfullmäktige har
beslutat att anta den nya detaljplanen för området och
bygglov beviljades den 28 oktober 2018.
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En del av paviljongförskolan måste tas bort eftersom den
ligger där tillbyggnaden ska placeras. Detta innebär att en
minskning av antalet barn behöver ske på förskolan under
byggtiden. Det handlar dock inte om att ta bort befintliga
barn från förskolan utan minskningen kommer att ske
genom att förskolan tar in ett mindre antal barn efter sommaren 2019 än vad man annars skulle gjort. De barn som
inte kan placeras på Breviks förskola kan efter sommaren
beredas plats på Käppala förskola som är den närmaste
kommunala förskolan i området.
På Teknik- och fastighetsförvaltningen säger enhetschefen Christina Karlemyr om tidsplanen att:
– Om alla politiska beslut tas som planerat, skall byggstart
kunna ske i sommar. Tillbyggnaden planeras att ta ett år att
färdigställa.
Johan Ahlbom
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Nya björkar i Olympialunden

De fem meter höga björkarna levererades
med långtradare från en plantskola i Tyskland. Foto: Bengt Jansson

I höstas planterades ett sextiotal nya björkar i den klassiska Olympialunden här i Brevik. Ursprungligen var det här en träningsplan
för fotboll inför olympiaden i Stockholm 1912. Men efter olympiaden hamnade marken ”i träda” och ett stort antal björkskott slog
upp ur matjorden.
Nu efter drygt 100 år har träden passerat ”bäst före datum”
och måste bytas ut. Under november månad planterades drygt
sextio nya björkar med en längd av fem meter. Nu ska de nya
träden få etablera sig och inom ett par års tid planerar staden att
resten av björkarna ska bytas ut.
Johan Ahlbom

De drygt sextio träden behövde komma i jorden
omgående, 12 man och fyra maskiner ombesörjde
detta på ett par dagar. Foto: Johan Ahlbom

Ny detaljplan för Villa Brevik
En ny detaljplan för Villa Brevik,
fastigheten Gräset 8, antogs av
kommunfullmäktige den 22 oktober 2018.
Fastighetsägaren har tidigare ansökt
om planbesked för att ändra markanvändningen från konferensverksamhet till en huvudsaklig användning för
bostäder. En del av de befintliga byggnaderna föreslås rivas och ersättas
med bostadsbebyggelse. Den tidigare
detaljplanen för fastigheten medger
enbart användning som kursgård och
för konferensverksamhet.
Avsikten är att Villa Brevik i framtiden ska kunna användas som bostad,
restaurang, hotell och konferens.
Användningen kan vara antingen en
av ovanstående eller en kombination
av dem. De sex nya bostadshusen ska

Så här fint skissade man att Villa Brevik skulle se ut innan den byggdes i början av
1900-talet.

bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus med en hög gestaltningsambition.
I samband med detaljplanearbetet
har utredningar gjorts av kulturvärdet
i området och om hur en omvandling
av området kan göras för att på bästa
sätt passa in i omgivningen. Detaljplaneförslagets struktur med friliggande

byggnadsvolymer har arbetats fram
för att passa ihop med Breviks villastad
som helhet.
Den av fullmäktige antagna planen
har inte vunnit laga kraft ännu. Den
har överklagats och hanteras just nu
av mark- och miljödomstolen.
Johan Ahlbom
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Bävrarna i Kottlasjön

Lidingös dolda invånare
Bävrarna i Kottlasjön verkar nu vara mer aktiva än nånsin och dessa bilder visar vad de har åstadkommit nu i
dagarna, eller rättare sagt om nätterna. Det unika med
detta tillfälle är att de har givit sig på en stor ek (!) Det
är mycket ovanligt, då bävrar oftast brukar föredra asp
och björk och andra mer smakliga lövträd. Ek är surt av
garvsyra.
Bävern är Sveriges största gnagare och kan bli ända upp till
100 cm lång. Den förekommer i alla typer av inlandsvatten,
men det krävs att vattnet inte bottenfryser på vintern eller
är för strömt. Gärna söker sig bävern till stränder med olika
lövträd, till exempel björk eller asp. Man kan se rikliga spår
efter dem runt Kottlasjön, inte minst vid Stockbyån och i
Mölnaån. Det är dock svårt att få se bävrarna ”live”, då de är
mest aktiva nattetid.
Men man kan tydligt se spåren av bävrarnas idoga gallringsarbete i skogen. Det är oftast positivt för naturen, då
det skapar död ved för insekter och fåglar. Sly och buskar
som kommer upp gynnar andra växtätande djur. Det kan
dock vara vanskligt när träd riskerar att falla över gångstigar
och andra passager, men då brukar staden se till att åtgärda
problemet.
Anledningen till att bävrarna fäller träd är att de är ute
efter trädtopparnas späda skott och kvistar som vinterföda.
Under sommaren består födan främst av vattenväxter och
örter, men på hösten arbetar de med att samla grenar och
kvistar och lagrar dem till vinterförråd i hyddan. Bävrarna
bor i hyddor som de bygger av ris och tätar med lera eller i
hålor som de gräver i strandkanten. Hyddans ingång ligger
vanligtvis under vattenytan.
Ungarna är normalt 2–3 stycken och föds i maj–juni. De
stannar vanligtvis i reviret till två års ålder.

Bävrar är skygga och svåra att se dagtid. Men här har fotografen Bengt Jansson lyckades fånga en vid Kottlasjön förra
året.

Bäverns fällningsteknik
En vuxen bäver kan under en enda natt gnaga av ett träd
med upp till 50 centimeters diameter! När bävern fäller stora
träd är den enbart ute efter de tunna kvistarna högst upp.
Den gnager av så mycket att trädet står kvar, men vid nästa
kraftiga oväder garanterat ska falla. Fenomenet att invänta
blåsigt väder har kunnat studeras under många år vid Kottlasjön. Förfarandet är troligen ett sätt för bävern att inte riskera att skadas när trädet faller. Vid tunna stammar gnager
bävern helt igenom det och släpar sedan ner trädet till sitt
bo.

Bävrarnas hyddor och dammar
Bävern bygger gärna dammar i små, relativt grunda strömvatten. Dammarna kan berika landskapet genom att skapa
våtmarker som ofta förbättrar livsbetingelserna för många
växt- och djurarter. Men när bävrarna bygger sina dammar
kan det uppstå problem om värdefull skog översvämmas
och dödas. Problem kan också skapas med översvämning av
vägar och jordbruksmark.
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Bävern är inte dum, den gnager bara tillräckligt mycket, resten
sköter naturen. Mycket riktigt, ett par dagar efter att denna
bild togs föll trädet i stormen Alfride. Foto: Johan Ahlbom.

Bäverns utveckling
Man kan räkna med att bävern kommer att fortsätta att
sprida sig. Finns det bara lämpliga miljöer, slår de sig ner.
Bävern har inte något problem med bräckt vatten, så jag
tror att i framtiden kommer vi att få se mer bäver ute i skärgården. Likaså kan man räkna med mer bäver också inne i
Stockholm. Bävrar är inte särskilt störningskänsliga. Vid Norr
Mälarstrand kan man se deras framfart i form av gnagmärken på träd. Bävrar har setts också i Hammarby Sjöstad och
i Sickla sjö finns en grupp bävrar som har funnit sig väl till
rätta. Troligen är det dessa djur som har tagit sig ner till Saltsjön och simmat ut till bland annat Sveriges Holme.
Vid Kottlasjöns norra strand ligger den populära rastplatsen
Bäverhyddan där man kan utnyttja vindskydd och grill samt
även se spår av bävrar.
Johan Ahlbom
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Västra Allén hamlad

Nordic Treecare har uppdraget att beskära
träd från Lidingö Stad.

Västra Allén har nu hamling av
träden skett. Arboristerna hängde
i selar och klättrade i stegar för att
beskärningen skulle bli riktigt bra.
Hamling är vanligt i Skåne och
kan verka vara en radikal metod,
men resultatet blir riktigt fint när
nya kvistar och löv har slagit ut.
Detta arbetet utförs med några års
mellanrum.
Västra Allén är en drygt 500
meter lång lindallé (Tilia x vulgaris)
anlagd i början av 1900-talet.
Text o bild:
Anna-Karin Ljusteräng

Lekpark upprustad Sophämtningen

Den av många barn så älskade Piratparken vid Brevikshamnen rustas nu upp.
Det gamla och rätt slitna piratskeppet
är bortfraktat och och har bytts ut mot
ett nytt. Man har också lagt ett mjukt
skonsamt gummimaterial på marken.
Gungor och andra lekredskap är kvar
som tidigare. Arbetena tog drygt en
vecka.

!

När det gäller
hushållsavfall kan du
välja olika
sopkärl, där
det minsta
kärlet på 190
liter och det
största är på
660 liter.
Bästa sättet att se vilka dagar man
har sina hämtningar är genom att logga
in i självserviceportalen på lidingo.se
alternativt kontakta kundcenter.
Eftersom vissa har hämtning varje
vecka medan andra har varannan eller
till och med var fjärde kör sophämtarna
varje vecka, men hämtar inte hos alla.
För de flesta i vårt område hämtas kompost samtidigt som vanliga hushållssopor.
Kärlet ska stå max 5 meter från
bilens stannställe (såvida den fysiska
miljön inte förhindrar detta).
Handtaget ska vara vänt utåt, mot
sophämtaren och kärlet ska vara utställt
senast kl 06.30 på hämtningsdagen.

Vägarna sopas
Vårstädningen av Lidingös vägar
börjar i slutet av mars – om vädret
och temperaturen tillåter, skriver
Lidingö stad i tidningen Vårt Lidingö.
Det hela pågår i cirka fyra veckor.
Tänk på att datumparkeringen fortfarande gäller fram till sista april, det
underlättar arbetet med sandupptagningen och gör att vi kommer åt
alla delar av vägen.

Breviksbadet

Breviksbadet kommer att öppna den
30 maj och håller öppet till slutet av
augusti, varje dag 09.00–19.00.
Precis som förra året finns minielbilar och minigolf på badet. Läs mer
på www.breviksbadet.se
Simskola och sommarläger
arrangeras även i år av Monas simskola. Det finns simträning för alla
åldrar, även vuxna. Simskolan pågår
vecka 24–33, måndag till fredag. Lektionstiden är 30 min per gång. Läs
mer på www.monasimskola.com

Klipp ur och vik ihop!

Högberga-Breviks
villaägareförening
MEDLEM I LIDINGÖVILLOR LVS

Medlemskort 2019–2020
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller till och med 30 april 2020.
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Recept från Hemköp Brevik

Bowl med heta kycklingbullar,
picklad gurka och rödbetskräm
Ingredienser
4 porttioner
30 min
4 porttioner, c:a 30 minuter.
Gör så här

1. Blanda ströbröd och
vatten. Låt svälla.
2. Blanda färs med salt, Srirascha och peppar. Rör ner
ströbrödet, ägg, senap och
timjan. Blanda till en fast
smet och låt smeten sätta
sig 10 minuter.
3. Blanda risvinäger, socker
och vatten. Vänd ner gurkan.
4. Rulla kycklingfärsen till
små bollar och stek gyl-

lenbruna i en blandning av
smör och olja på medelhög
värme.
5. Mixa rödbetorna med
kikärtor, lime och olivolja,
smaka av med salt och spiskummin.
6. Stek chilin hel i lite olja tills
gyllene.
7. Blanda matvete med
tärnat äpple och sallad.
8. Servera i djupa skålar med
matvete i botten och toppa
med övriga ingredienser.

BAS:
4 port kokt matvete
1 tärnat rött äpple
några nävar salladsskott
KYCKLINGBULLAR:
500 g kycklingfärs
1 dl ströbröd
1 dl vatten
1 tsk salt, svartpeppar
1 ägg
1 msk dijonsenap
1 msk hackad färsk timjan
1 msk Sriracha
1 msk smör
1 msk olja

PICKLAD GURKA:
½ tunt skivad gurka
½ dl risvinäger
1 dl socker
1 ½ dl vatten
RÖDBETSKRÄM:
2 kokta rödbetor
2 dl kokta kikärtor
1 pressad lime + zest
2 msk olivolja
1 tsk spiskummin
salt
STEKT CHILI:
4 chilis, gärna olika färger
1 msk olja

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

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 2020.
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).
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 mån–fre.
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Lundmark. Öppna förskolan,
Margareta Zetterberg Wallin.
Musiker Anna Birgersson.
Äggjakt, korvgrillning.

Söndag 28 april

Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen anmälan) mån,
tisd, tors, kl 09.30–15.00
ons kl 12.00–15.00.
Soppa med Gemenskap
varje onsdag 13.00–15.00.
Au Pair café varannan torsdag kl 13.00–
15.00. (11 april, 25 april osv)

Söndag 31 mars (OBS! Sommartid)

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Barnkörer Lidingö Kids.
Musiker Li Ringquist Östman
och Anna Birgersson.
19.00 Gospelkonsert, Lidingö Gospel,
Össseby Gospel, 1st Garden
Gospel och Cynthia Nunn från
Chicago.
Entré 150 kr.

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Camilla Persson predikar. Lidingö
Gospel. Musiker Anna Birgersson.

Lördag 4 maj

14.00 Konfirmation (Åre-gruppen),
Anna Höglund.

Söndag 5 maj

11.00 Gudstjänst, Emmeli Karlsson
Lundmark. Kör: Våghalsarna.
Musiker Li Ringquist Östman.

Måndag 6 maj

18.00 Minikörkonsert.
Barnkörer. Dirigenter Li Ringquist
Östman och Roberta Sciacco.

Lördag 11 maj

14.00 Konfirmation (Malta-gruppen),
Fanny Linder.

Söndag 12 maj

Söndag 7 april

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

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Ulrika Johansson predikar.
Musiker Anna Birgersson.
19.00 Vårkonsert i jazz-ton.
Breviks Damkör,
Lina Lövstrands kvartett.
Dirigent Li Ringquist Östman.

Söndag 14 april

Tisdag 14 maj

11.00 Gudstjänst, Ingegerd Håkanson
Nilsson.
16.00 Konsert, Jesu, meine Freude.
Buxtehude, Bach, Mozart.
Lidingö kyrkokör,
Stockholms Bachsällskap.

19.00 Barnmusikal. Barnkörer (årskurs 4-7). Dirigenter Anna
Birgersson och Roberta Sciacco.

Söndag 19 maj

15.00 Korsandakt.

11.00 Gudstjänst. Emmeli Karlsson
Lundmark. Musiker Anna
Birgersson.
19.00 Gospelkonsert, Lidingö Gospel,
Lidingö Youth Choir.
Dirigent Anna Birgersson.

Påskaftonen lördag 20 april

Söndag 26 maj

Skärtorsdagen 18 april

18.00 Nattvardsgudstjänst.

Långfredagen 19 april

23.30 Påsknattsmässa.
Lidingö Gospel.

Påskdagen söndag 21 april

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

Annandag påsk måndag 22 april

9.30-15.30 Familjedag med gudstjänst kl. 11.00, Emmeli Karlsson

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Musiker Li Ringquist Östman.
19.00 Händels Messias (delar av).
Lidingö Motettkör.
Drottningholms Barockensemble.
Entré 120 kr.

Lördag 8 juni

14.00 Konfirmation (Rom-gruppen),
Elisabeth Sjölander.

!
LIDINGÖ BREVIK

Killingebrasan
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 12 april, senast 28
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 Försäljning av fika och godis
sker av klass 8C från Käppala skola.
Kl 20.00 Tal inför våren.
Sånger av Lidingö Vox.
Kl 20.15 Brasan tänds.
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.
Frågor tar du upp med brasansvarig
Peter Watz, telefon 070-840 31 91 eller
mail peter@watzit.se.

!
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 2019.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t o m 31 maj 2019.
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2018
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
Valen innebar omval på samtliga punkter.
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 ombesörjer utdelningen
av föreningstidningen Nya Meddelanden till medlemmarna.
SAMMANTRÄDEN I STYRELSEN har hållits den 8 februari,
19 mars, 19 juni (konstituerande möte), 10 september och 5
november. ÅRSMÖTE hölls på Villa Brevik den 26 april. Före
mötet informerade Christopher Bailey om planerna för Villa
Brevik.
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december
2018 hade föreningen 415 betalande medlemmar (2017: 429).
Härtill kommer 14 prenumeranter på tidningen.
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk
rapport. Av denna framgår att föreningens resultat för 2018
var – 5 828 kr (2017: 11 835 kr) och en balansomslutning på
127 405 kr (2017: 130 333 kr) varav eget kapital den 31 december 2018 var 96 157 kr (2017: 101 985). Det negativa resultatet
för året har en av sina förklaringar i årsmötet på Villa Brevik,
som var kostsamt, men samtidigt informativt och trivsamt.
NATUR OCH MILJÖ
SKÖTSEL AV NATUR & PARKMARK. Styrelsen har, i god samverkan med staden, arbetat för en aktiv skötsel av natur- och
parkmarker inom vårt område.
ALLÉER. En planering inom staden för en återplantering av
Stora Alléns trädrader har påbörjats.
BJÖRKDUNGEN / OLYMPIALUNDEN. Restaurering av Olympialunden har utförts i en första etapp. 60 nya björkar planterades under november månad. I planerna ingår att arbetena ska
fortsätta under 2020.
BREVIKSÄNGARNA. Ängarna slogs som brukligt i början av
juli månad. Åkerkanterna och åkerdikena slogs under oktober-november.
STIGAR. Den uppskattade men bitvis svårframkomliga stigen
mellan Högudden och Sjöstigen har efter föreningens förslag
förbättrats genom byggnad av ytterligare en trätrappa.
RÖJNINGAR. Röjningar och slåtter har genom stadens försorg
utförts i parkstråket utmed Höguddsstranden. Föreningen
genomförde i april en röjning av markerna kring Kragenäsbadet.

PLANTERINGAR. Föreningen har under året aktivt arbetat för
en plantering av buskar alternativt uppsättning av skyddsräcke vid Högberga station och Gåshagaleden. Förslaget
utreds av staden.
NÄRINGSLIV
Föreningen arbetar på olika sätt, bland annat genom informationsinsatser, med att stötta de lokala näringsidkarna och
butikerna i Brevik.
REMISSER
Föreningen har under året svarat på remisser från staden
rörande Detaljplan för Villa Brevik samt för utbyggnad av
Breviks förskola.
INFORMATION
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, har under året sålts ett antal exemplar.
Innehållet behandlar Breviks historia, byggnader, näringar,
Breviksprofiler och annat. Redaktörer för boken är Andreas
Lindberg och Johan Ahlbom.
NYA MEDDELANDEN OCH WEBBSIDAN. Föreningens informationstidning Nya Meddelanden har under 2018 utkommit med
två ordinarie nummer, nr 101 och nr 102. 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.
MEDLEMSFÖRMÅNER OCH ANNONSER. Elisabet Bergknut
ansvarar för arbetet med ekonomiska förmåner för medlemmarna samt för annonser i Nya Meddelanden.
TRAFIKFRÅGOR
BÅTTRAFIK. Waxholmsbolaget trafikerar Klippuddens brygga
med ett 1–2 morgonturer till Stockholm och 1–2 kvällsturer till
baka. Gåshaga brygga trafikeras med täta turer. Detta ger en
del Breviksbor goda möjligheter till båtpendling till staden.
Bryggan vid Dalénum gynnar också Breviksbornas möjligheter till båtpendling till Stockholm.
ÖVRIGT
Föreningen anordnade under en dag i augusti uppskattade
helikopterturer över Brevik med omgivningar. Ett 50-tal Breviksbor utnyttjade erbjudandet till en kostnad av 300 kr per
person.
SAMVERKAN
LIDINGÖVILLOR - VILLAÄGAREFÖRENINGAR I SAMVERKAN,
LVS. HBVF är medlem i LVS och har deltagit i LVS möten
under 2018. Genom LVS har bland annat diskuterats åtgärder
för att förbättra trafiksäkerheten i vårt område.
Föreningen har under året lämnat ekonomiska bidrag till
arrangemangen vid föreningen Killinge Gåshaga villaförenings valborgsmässoeld samt till Lidingö Föreningsråd.
Lidingö i februari 2019

Christer Åkerhielm
Ordförande
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Johan Ahlbom
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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RESULTATRÄKNING FÖR 2018

Högberga-Breviks villaägareförening org nr 813600-0950.
2018
2017
Kronor Kronor
INKOMSTER		
Årsavgifter
44 500 45 600
Gåvor
800
208
Annonsintäkter
2 600
5 600
Bokförsäljning
0
4 540
SUMMA INKOMSTER
47 900 55 948

Sålda fastigheter

KOSTNADER		
i Högberga och Brevik de senaste månaderna
Föreningsmeddelanden, tryck
35 635
32 878
Valborgsmässofirande (Killinge)
3 500
3 500
Datum
Adress Boyta Tomt Pris milj kr
Årsmöte
7 175
1 865
13 mars
Päronstigen 2
120
221
7,40
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
1 716
1 732
1 mars
Barrstigen 44 200
576
24,25
Helikoptertur, tillstånd
1 200
1 mars
Saltsjövägen 12
125
910
9,75
Diverse kostnader
4 362
4 032
17 feb
Höguddsvägen 13
122
791
11,30
Bankkostnader (kapital)
92
58
15 feb
Kraftlinjen 2
160 1 898
12,20
Skatt
48
48
14 feb
Videvägen 4
134
921
7,85
SUMMA KOSTNADER
53 728
44 113
1 feb
Stenbacksstigen 23
115
131
8,80
		
31 jan
Höguddsvägen 33
162
928
7,12
ÅRETS RESULTAT
–5 828
11 835
28
jan
Söderkroken
11
130
1
031
11,50
		
24 jan
Utsiktsvägen 2
222
766
14,50
BALANSRÄKNING
23 jan
Tallstigen 6
172
658
11,60
31 dec 31 dec
23 jan
S:a Kungsvägen 216D
85
189
6,00
2018
2017
1 jan
Stenbacksstigen 5
110
210
7,30
Kronor Kronor
21 dec
Norrviksvägen 13
299
868
12,50
Tillgångar		
3 dec
Sälgstigen 5B
113
877
9,90
Bank
56 626
56 718
30 nov
Bovetevägen 4
160 1 699
9,94
PlusGiro
70 779
73 615
26 nov
Östervägen 11
174
793
10,65
SUMMA TILLGÅNGAR
127 405 130 333
23 nov
Saltsjövägen 12
215
910
10,00
15 nov
Saltsjövägen 5
270 1 104
15,25
Föreningsmedel		
Vid årets början
101 985 90 150
Medelvärde
161
784
10,75
Årets resultat
-5 828
11 835
förra perioden			
10,81
Vid årets slut
96 157 101 985
Medianvärde 160 868 10,00
förra perioden			
9,25
Skulder		
Pris kr/kvm 			 66 773
Förskottsbetalda årsavgifter
31 200 27 900
förra perioden			 76 935
Skatteskuld
48
48
Uppgifterna är hämtade från booli.se i mitten av mars
Övriga skulder
0
400
2019. I de flesta fall är priserna baserade på lagfartsinformation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud
Summa skulder
31 248 28 348
som Booli registrerade innan mäklaren tog bort annonsen. Därför kan det finnas någon eller några försäljningar
FÖRENINGSMEDEL + SKULDER
127 405 130 333
ovan som inte blivit av.

Våra historiska skrifter
om Högberga & Brevik
Åter i lager: Nya gamla Historier Del 2 om Breviks och Högbergas historia utkom 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 medlemmar:
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

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
Lidingö SuperWok

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
För tillfället stängt för
ombyggnad. Se hemsida för
mer information.

Felanmälan

Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu

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.

Breviks kyrka

Gatubelysning

Villa Brevik

Quarti

LIDINGÖ STAD

Tel 08-766 65 00
konferens@villabrevik.se

ÖVRIGA
Breviks Båtsällskap

Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se

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
700–900 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
swish: 123 253 55 99
Ordf: Christer Åkerhielm,
tel 070-966 3002 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 415 st i slutet av 2018. 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.

