Nya Meddelanden

Årgång 57. Nr 105 från starten.

från Högberga-Breviks villaägareförening. Våren 2020.

Mycket händer
i Brevik och
100 KR
Högberga

GLÖMT
ATT BETALA

MEDLEMSAVGIFTEN?

pg nr 150 48-2
eller swish:
123 253 55 99

Breviks förskola intas i höst

Villa Brevik
har ny ägare

VA-arbete påverkar vårt område
Minns du Maginot-linjen?

Kom på årsmötet
den 23 april!
Läs mer på sid 2

Mer i detta nummer:

Stora Breviksboken, Norra allén, Staketet
kring bollplanen, Villa Brevik, Olympialunden, Verksamhetsberättelse för 2019
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Vi blickar bakåt
och framåt

Årsmötet

E

n ny bok om Brevik och Högberga håller på at växa fram. Det är
återigen herrarna Johan Ahlbom och Andreas Lindberg som skrivit
och sammanställt material från förr.
De har, tillsammans med villaägareföreningen, tidigare gett ut
två historiska skrifter om Högberga och Brevik. Många var vi soim trodde
att det inte fanns mer att skriva. Men det fanns det. Så i höst planeras
boken att komma ut. Jag ser fram emot det.
Men Brevik och Högberga har inte bara intressant historia. Framtiden är
minst lika spännande. Breviks förskola håller på att bli klar. Till höstterminen kommer de första barnen att flytta in. Läs mer om det på sidan 4.
Villa Brevik (också sidan 4) har fått ny ägare. Så nu kommer rivning av
de nyare delarna förmodligen påbörjas ganska snart och bygget av de nya
husen (troligtvis sex stycken) att ske. Det kommer säkerligen att påverka
vårt område och framför allt de närboende ganska mycket med tunga
transporter och byggarbete under en lång tid.
Vårt arbete för Brevik- och Högbergabornas bästa fortsätter. Vi har nu
bra kontakt med Postnord för att pakethanteringen ska komma tillbaka till
Brevik och Hemköp. Postnord har varit väldigt lyhörda för Breviksbornas
önskemål och arbetar för en lösning, det kan dock ta lite tid.
Jag kan rekommendera ett besök i
Hemköp. Butiken håller verkligen fin service
och utbud. Nya diskar och delvis ny inredning gör ett luftigt och fräscht intryck. De
kommer att öppna en tredje kassa och efter
påsk kommer en glassbar. Andreas Gruber
har anställt tio nya deltidare under hösten
och vintern, så det har varit mycket fokus på
att få in de nya i arbetet.
Vårt arbete med naturfrågor står alltid högt på agendan. Stora Alléns
nyplantering kommer att ske, men osäkert när. Stadens budget är just nu
ganska stram. Det kan också påverka nypnteringen av Olympialunden. Mer
om det kan du läsa på sidan här intill.
I mars gjorde föreningen en blixtutryckning. Plötsligt kunde vi notera att
ett antal stora långa ledningsrör lades upp i en tillfällig depå i Brevikshamnen. Efter att ha hört med staden visade det sig att det har att göra med ett
arbete med avloppsrör, där provisoriska rör ska läggas ut ovan jord utmed
vägarna fram till sommaren. Vi lyckades hindra att rören skulle läggas tvärs
över ängen, vilket var tänkt från början. Det hade inte varit bra när gräset
ska slås. Men rådigt ingripande av Johan Ahlbom gjorde att man ändrade
sig. Läs mer på sid 5.
Årsmötet närmar sig och vi är glada att få höra en av styrelseledamötena Robert Nordstrand berätta om sitt spännande arbete som fastighetsmäklare med inriktning på skärgården och Lidingö. Välkomna den 23 april!
Om nu Coronaviruset inte ställer till det för oss. Gå in den 22:e eller 23:e
april på vår hemsida som finns under lidingovillor.se, välj Högberga-Brevik,
där annonserar vi om Årsmötet blir av eller inte.
Med det vill jag önska er en
skön vår och sommar!
Vi saknar en del medlemsavgifter
för 2020. Tillsammans med denna
tidning finns ett brev och inbetalningskort för den som missat sin
betalning. Ditt medlemskap betyChrister
der mycket för vår verksamhet.
Åkerhielm
Det kostar endast 100 kr.
Ordförande
Sätt in på pg nr 150 48-2 eller swisha till 123 253 55 99. Skriv ditt
namn och gatuadress. Tack!

Har du betalat?
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Torsdag 23 april kl 19.00
Årsmöte med Högberga-Breviks villaägareförening hålls i Breviks Båtsällskaps klubbhus.
Det börjar 19.00 med årsmötesförhandlingar. En extra fråga om föreningen är villig att bidra ekonomiskt till
Lidingö Nyheter med 5 000 kr kommer
att tas upp.
Kl 19.30 börjar den andra delen. Då
berättar Robert Nordstrand om livet
som fastighetsmäklare, hur det ser ut
på marknaden på Lidingö, samt visar
spännande bilder och filmer från hans
specialitet; skärgårdhus.
Gå in på lidingovillor.se, välj Högberga-Brevik och se om det blir av, på
grund av Coronaviruset.

Styrelsen 2019/20
Vid årsmötet i april 2019 omvaldes styrelsen enligt nedan. Sten Edholm är sammankallande i valberedningen.
Föreningens revisorer heter Anders Ahlqvist och Torgny Wingbro. Revisorssuppleanter är Jonas Wahlström och Monette
Edholm.
Om du vill prova på att vara med i styrelsen är du välkommen att höra av dig.

Christer
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vice ordförande
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Helander
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Stora Breviksboken blir till

Norra Allén blev
det nya namnet

STORA
BREVIKSBOKEN

MED HÖGBERGA & LITE KÄPPALA
JOHAN AHLBOM • ANDREAS LINDBERG

I Villaägareföreningen har vi tagit fram
flera historiska skrifter, som beskriver
Breviks historia från flera hundra år tillbaka i tiden fram till nutid. Nu arbetar
vi på ytterligare en bok. Eftersom de
För den lilla lindallé som sträcker
tidigare böckerna i princip är slutsålda
sig mellan Hövdinge- och Drabfunderar vi på att slå ihop all informaantvägarna efterlyste vi namntion vi hittills fått fram till ”Stora Breförslag i förra numret av Nya Medviksboken”.
delanden. Flera förslag kom in och
Författare och redaktörer för boken
styrelsen beslutade att välja det
är Johan Ahlbom och Andreas Lindförslag som fick flest röster – ”Norra
berg från Villaägareföreningen, med
Allén”, vilket Ulrika Nyström förebenäget bistånd från Carl-Henrik Anslog.
karberg i Lidingö Hembygdsförening.
Underlag till de olika kapitlen har vi
Namnet anknyter till andra äldre alléer
fått från Lidingö stadsarkiv, Stockholms
i Brevik med väderstrecksnamn, såsom
stadsarkiv, Lidingö Museum/Hembygdsförening, olika bibliotek, flera
minnesgoda Breviksbor och egna arkiv.
Planen är att boken ska kunna köpas
Enligt tidigare planer
inför julen 2020.		
skulle föryngringen
Johan Ahlbom
av björkarna i Olympialunden fortsätta i år.
Ytterligare ett antal
björkar skulle planteras.
... finns nu en trevlig brygga/trädäck
där man kan ta en paus från promenaLidingö stads skogs- och
den. Gå förbi en dag och se själv!
naturansvarige Lasse
Heins meddelar när det
gäller tidpunkten för fortsättningen att:
– Jag måste be att få
återkomma om frågan
om när nästa etapp björkar till Olympialunden kan planteras.
Bakgrunden är en neddragning i den
budget som naturvården fick, i kombination med den uttalade målsättningen
att vår ”ingående balans” på över 500
ärenden ska prioriteras, där i och för
sig Brevik-Högberga villaägareförening
ingår. Vi har under 2020 också flera

Östra Allén och Västra Allén. Historiskt
sett har Norra Allén troligen anor från

slutet av 1800-talet då den planterades
på uppdrag av ägaren till Breviks herrgård: Jean Bolinder (i Bolinder-Munktell). Själva planteringen ombesörjdes
av gårdens trädgårdsmästare Theodor
Lönnqvist. I tidens anda omgav man
ofta herresäten med alléer vilket gav
en vacker inramning och ett ståndsmässigt intryck. Vad allén ursprungligen haft för namn är inte känt.
Ner mot ångbåtsbryggan i Brevik,
dåtidens livsnerv mot Stockholm, planterades på 1890-talet den ståtliga 400
meter långa Stora Allén. Från herrgården anlades mot öster, den nu aktuella
Norra allén, som en utfart mot de stora
orörda skogarna bort mot Käppala.
När Breviks villastad började byggas
ut, med start kring 1907, anlades Östra
Allén, med ekar och Västra Allén, med
lindar.
Andra namnförslag som kom in
var: Breviksallén, Herrgårdsallén,
Häradsallén, Södra Kungsallén,
Lindallén och en lite lustigare variant
skulle kunna vara Hamla Allén!
Tack till Jenny Aktander och Ulrika
Nyström för era bidrag.
Idag är alléer skyddade genom så
kallat biotopskydd, som värdefulla
miljöer för fågel- och växtliv.
Johan Ahlbom
och Andreas Lindberg

Senaste nytt om Olympialunden

Vid Sjöstigens slut...

LONA-projekt (=LOkal NAturvårdssatsning som ger kommuner 50 procent bidrag till naturvårdsprojekt) som
ska gå i mål och måste slutredovisas.
Men vi bedömer att framåt sommaren kan vi nog ge en säkrare prognos.
Johan Ahlbom
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Villa Brevik har ny ägare
Processen har startat med rivning och bygge av nya hus
Villa Brevik är sålt till fastighetsutvecklaren Midroc. Huvudbyggnaden ska behållas och renoveras,
men bolaget kommer att riva
delar av den etappvis utbyggda
hotell- och konferensavdelningen.
På det området avser man bygga
ett antal friliggande en- eller tvåbostadshus. Karaktären på den nya
bebyggelsen kommer att inspireras
av svensk sekelskiftesarkitektur.
De sex nya byggnaderna ska harmoniera med Villa Brevik, smälta in i
området och utseendemässigt bidra
till ett varierat inslag i villastadsområdet. Breviks villastad utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö med en väl
bibehållen kärna från tidigt 1900-tal,
kompletterad successivt med villor
under 1900-talet. Villorna har i de
flesta fall den ursprungliga karaktären
i behåll och även flera ursprungliga
tomtstrukturer finns kvar.
Huvudbyggnaden ”Villa Brevik”
ska renoveras och försäljningen av de
första parhusen startar i höst. Byggstarten planeras till våren 2021 med
inflyttning våren/sommaren 2022. Villa
Brevik har sålts av Christopher Bailey
som har bedrivit konferensverksamhet

Den äldre delen av Villa Brevik (bilden) kommer att behållas, medan de nyare
delarna rivas.

på platsen sedan 1995.
– Jag vurmar för att det ska bli ett
fint bostadsområde och är glad för
affären med Midroc som är kända för
att bygga vackra bostäder med god
kvalitet. Jag bor själv i området så
därför är jag angelägen att detta ska
bli något bra, säger Christopher Bailey.
– Vi är väldigt glada att vi nu gör
ytterligare en nybyggnadsaffär för
bostäder i Stockholmsregionen, säger
Jakob Ljunggren, affärschef Midroc
Properties. Detta utgör ett av flera pro-

jekt som är på gång i Stockholm och
Uppsala.
Midroc Properties utvecklar och
förvaltar kommersiella lokaler och
bostäder. Under 2019 omsatte man
cirka 11 miljarder kronor och sysselsatte drygt 4 000 medarbetare. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000
kvm byggrätter med en projektvolym
på cirka 37 miljarder kronor. Fokus är
inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö.
Johan Ahlbom

Senaste nytt om
Breviks förskola
Tillbyggnaden av Breviks förskola
fortskrider som planerat. Byggprojektet startade i juli 2019 och ska
vara klart till höstterminen 2020.
Under maj månad 2020 sker inflyttning i den nya delen. I juni 2020 flyttas
den andra delen av paviljongerna och i
augusti 2020 sker slutbesiktning.
Den nya byggnaden uppfyller höga
krav på inomhus- och utomhusmiljö
för barn och anställda och ska exteriört
smälta in i omgivningen och den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden får ljust
gråblå horisontell träpanel med knutar,
lister och sadeltak som anpassas till
den befintliga bygganden.
Tillsamammans med den befintliga

4

byggnaden placeras tillbyggnaden så
att gården blir mindre bullerstörd. Inom
området blir det fler parkeringsplatser
för både bilar och cyklar. Projektet

byggs efter miljöklassning Miljöbyggnad Silver.
Johan Ahlbom
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Renovering av
VA-ledningar i Brevik
Lidingö stad har startat ett stort
projekt för renovering av vattenoch avloppsledningar i Brevik.
I princip allt avloppsvatten från
fastigheter söder om banan rinner
med självfall ner till pumpstationen
vid Brevikshamnen. Därifrån trycks
det upp i en huvudledning (tryckledning) via Västra Allén, Löparstigen, Trädgårdsvägen, Östra Allén
och Bovetevägen till påsläppet till
Käppalatunneln.
Pumpstationen vid Brevikshamnen är
Lidingös högst belastade pumpstation och inom kort kommer ytterligare
spillvatten från Telegrafberget i Nacka
att tillkomma.
Staden ser i och med detta över alla
ledningar i området. Tryckledningen är
lagd 1968 och är i stort behov av renovering. Det gör man genom att fordra
in de befintliga ledningarna med en
typ av plastslang.
Det kan också vara intressant att
känna till att det är Telegrafberget
som betalar för denna renovering
av ledningarna. Detta sker enligt ett
avtal som träffades när det beslutades
att låta dem ansluta sig till Lidingös
VA-nät.
Nya Meddelanden har träffat entreprenören SVATEK:s projektledare på
plats och fått reda på arbetenas gång.
Man har redan i februari startat
med etablering på ängarna runt båthamnen. Här blir det byggbodar och
plats där bland annat ledningsrör ska
läggas upp. Det blir nu under vårvintern en del schaktningar i gatorna,
främst där de befintliga ledningarna
viker av i 90 grader.
Man kommer under renoveringen
att lägga en provisorisk ledning uppe
på marken för att leda avloppsvattnet
från pumpstationen vid Brevikshamnen enklaste vägen upp till påsläppet
till Käppalatunneln nedanför Bovetevägen.
När alla båtar i Brevikshamnen är
i sjön, det vill säga 24–25 april, börjar
det egentliga arbetet då kan man
börja schakta kring pumpstationen
vid hamnen. Nu står det båtar i vägen.
Arbetena kommer enligt planerna att
pågå till början av sommaren. Blir det

Den planerade dragningen av den provisoriska avloppsledningen.
Karta Lidingö stad.

problem med tillfarten till tomter etc,
på grund av schaktarbetena, kan man
ringa projektledarna hos entreprenören, Börje Karlsson 0470-730 137 eller
Oscar Lundquist 0470-730 141.
De vägar som i första hand är aktuella för ledningsarbetena är Västra
Allén, Löparstigen, Trädgårdsvägen,
Östra Allén och Bovetevägen. Schaktningar i mark behöver göras vid startpunkten, slutpunkten och däremellan
vid skarpa vinklar. Vissa störningar för

Den karaktäristiska lilla avloppspumpstationen i Brevikshamnen utgör samlingspunkten för allt Breviks avloppsvatten. Härifrån trycks det i en särskild
tryckledning upp till påsläppet till
Käppalatunneln på andra sidan
järnvägen. Pumpstationen byggdes
ursprungligen som reningsverk, men
reningsgraden var inte den bästa och
väldigt mycket ”orenligheter” släpptes
ut i Brevikshamnen. Byggnaden är
täckt med skiffer, och lär vara ritad av
den kände arkitekten Erik Ahnborg,
som bor i närheten.

oss boende är under byggtiden svårfrånkomliga. Mark som under arbetet
används för upplag och etablering etc
kommer att återställas till ursprungligt
skick.
Johan Ahlbom

De provisoriska ledningarna svetsas ihop nere vid Brevikshamnen och släpas därifrån ut till sin slutliga plats och läggs ovan jord.
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När Brevik delades av
Maginotlinjen
Fram till 1950 hade Södra Kungsvägen ingen förbindelse mellan Sälgstigen och Västra Allén söder om banan. Där fanns en stor åker. Man fick köra, eller gå, över
banan vid Sälgstigen och fortsätta fram på Banvägen
på banans norra sida, bort till Västra Allén.
Lidingö Tidning skildrar den 7 oktober 1950 att staden hade
påbörjat en sammanbindningsväg söder om banan. Den
felande länken skulle byggas. Men projektet drog ut på tiden
och Breviksborna blev irriterade och klagade. Man kallade i
folkmun den uppbrutna, men inte färdigställda marken, för
”Maginotlinjen.” (Maginotlinjen var en försvarslinje bestående av betongbefästningar, stridsvagnshinder, kulsprutenästen och andra försvarskonstruktioner som byggdes av
Frankrike under mellankrigstiden på gränsen mellan Tyskland och Frankrike.)
Numera är den östra hälften av den stora åkern bebyggd
med bland annat Breviks Förskola. Den vita villan mitt i bild,
beboddes länge av familjen von Matérn, men är idag riven
och ersatt av några parhus.
Johan Ahlbom

Den så kallade Maginotlinjen i Brevik fick sitt namn runt 1950,
när förbindelsen mellan Sälgstigen och Västra Allén skulle
byggas söder om banan. Här ser man Banvägen till vänster i
bild. Observera att övergången var helt obevakad. Inga grindar eller bommar. Foto Lidingö Tidning/Lidingö museum

Staketet runt bollplanen
Villaägareföreningen har haft diskussioner med Lidingö stad om det höga
staketet runt Breviksplanen. Det byggdes för några år sedan och höjden var
anpassad för amerikansk fotboll. Nu
har det inte spelats amerikansk fotboll på planen på flera år, och då har
vi ställt frågan om man inte kan skära
ner staketet en del för att minska dess
dominerande verkan på de vackra Breviksängarna.
Vid ett möte nyligen på platsen,
mellan representanter för staden
och villaägareföreningen, uppnåddes
samförstånd att staketet verkligen
misspryder platsen. Etableringen är
i praktiken ett arv från olympiaden
1912. Idag är det många problem med
grundläggningsförhållandena på lera,
smala tillfartsvägar, bristande parkeringsmöjligheter osv. Enligt stadens
representant skulle man aldrig ha
anlagt en idrottsplats här idag.
Villaägareföreningen har föreslagit
att man ska sänka staketet till en höjd
av cirka 2,5 meter, vilket är lätt utfört
då det ligger en skarv i nätet på just
den höjden. Den största användaren av
planen, IFK Lidingö Fotboll, har inget
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emot en sådan åtgärd.
Men staden var inte i dagsläget
beredda att vidta någon åtgärd, då det
eventuellt finns ett nymornat intresse
från en grupp vid Hersby skola att de
ska börja spela amerikansk fotboll.
Däremot ska man undersöka möjligheten att förlägga den amerikanska
fotbollen till en plats som dels ligger
mer centralt på ön och dels är mindre
känsligt ur landskapssynpunkt.
Villaägareföreningen kommer att
fortsätta att följa upp frågan.

Vägarna sopas
Vårstädningen av Lidingös vägar
börjar i slutet av mars, om vädret och
temperaturen tillåter, skriver Lidingö
stad på sin hemsida.
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.
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Välkommen till Högberga Vänner!
Högberga Gård innehöll en gång Sveriges största privata konstsamling
och var en samlingsplats för dåtidens
svenska kulturelit. Föreningen Högberga Vänner bildades 2011 med syfte
att värna, vårda och visa Högberga
Gård.
Föreningen anordnar föredrag och
studiebesök med anknytning till familjen Fåhraeus, som bodde i byggnaden,
och dess arkitekt Carl Westman.
Medlemmar i Högberga Vänner får
också rabatt på måltider och annan
verksamhet på Högberga Gård och i
Vattenverket vid Kottlasjön.

Vill du veta mer om familjen
Fåhraeus, byggnaden, historiken och
konstsamlingen kan du köpa boken
”Huset på höjden” genom
Högberga Vänner eller på Högberga
Gård. Du blir medlem i Högberga

Vänner genom betalning av medlemsavgiften 150 kr/år på bankgiro
845-0421.
Vänligen uppge namn, postadress
samt e-postadress på inbetalningen.

Ingen förlängning av buss 201

Rekord för
pendelbåten
Villaägareföreningen tryckte på
Lidingö stad, SL och Keolis för att förlänga busslinje 201 till Brevik och Gåshaga förra året.
Teknik- och fastighetsnämnden tog
med denna önskan i sitt yttrande till
Trafikförvaltningein i Region Stockholm. I december kom svaret. Någon
förlängning blir det inte tal om. Däremot lade man ned busslinje 233 och
gjorde ändringar i sträckningar och
turtäthet för en rad andra busslinjer på
Lidingö.

!

Aldrig har så många åkt pendelbåt i
Stockholm som 2019. År 2019 reste
1 344 052 personer med båtlinje 80,
som angör Lidingö Dalenum. 22,5% fler
reste med linjen under 2019 jämfört
med 2018. Från och med den första
januari 2020 har linjen förlängts till
Mor Annas brygga på Lidingö via Ropsten, Tranholmen, Ekudden i Djursholm
och Storholmen. Linjen kommer även
att fortsätta till naturområdet Frösvik
under vår, sommar och höst för dem
som vill ha en trevlig utflykt.

Breviksbadet

Breviksbadet kommer att öppna i
slutet av maj eller början av juni och
håller öppet till slutet av augusti, varje
dag 09.00–19.00. Midsommarafton
och -dagen stängt. Matservering håller
öppet varje dag vid fint väder. Glass
och kaffe säljs alltid i receptionen.
Miniel-bilar 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 2020–2021
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller till och med 30 april 2021.
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Recept från Hemköp Brevik

Fisktacos med
het avokadosalsa

Ingredienser
4 portioner
AVOKADOSALSA
2 st avokado
1 st chili (hälften används
till laxen)
8 stycken cocktailtomater
1 st lime, saften från
0.5 kruka koriander
2 krm salt, efter smak

LAXEN
400 g laxfilé
2 krm salt
0.5 st chili
TILL SERVERING
8 st vetetortillas mini
1 påse rödkål, strimlad
8 blad sallad
0.5 kruka koriander
1 st jalapeño, strimlad
4 limeklyftor

Gör så här

4 portioner, c:a 30 minuter.
1. Blanda samman ingredienserna till salsan, smaka av
med limesaft och salt.
2. Skär laxfilén i 8 jämna bitar. Salta och stek fisken gyllenbrun i torr stekpanna tillsammans med strimlad chili.
3. Lägg ett salladsblad i varje tortilla, rödkål, en fiskbit och
toppa med salsa. Garnera med limeklyftor, jalapeno och
koriander.
Mindre het? Ta bort chilin ur receptet.

Din bank på södra ön.

Välkommen till bankkontoret i Larsberg.

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

! Klipp ur och vik ihop!

2017-03-07 16:47:02

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 2021.
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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Barnkörer.
16.00 Körkonsert, Våghalsarna.
Dirigent Annika Hudak.

Söndag 3 maj

Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen anmälan)
mån, tisd, tors, kl 09.30–15.00
ons kl 12.00–15.00.
Soppa och Gemenskap
varje onsdag 13.00–15.00.

11.00 Gudstjänst, Emmeli Karlsson
Lundmark.
Musiker Anna Birgersson.
16.00 Konfirmation (Åre-gruppen).

Lördag 9 maj

14.00 Konfirmation (Maltagruppen).

Söndag 10 maj

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Musiker Li Ringquist Östman.
Söndag 29 mars (OBS! Sommartid) 19.00 Vårkonsert, Lidingö
Cappella och Lidingö Kids.
11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Dirigenter Li Ringquist
Musiker Li Ringquist Östman.
Östman och Anna Birgersson.
Barnkörer.

Söndag 5 april

Måndag 11 maj

Skärtorsdagen 9 april

Söndag 17 maj

11.00 Gudstjänst, Emmeli Karlsson 18.00 Körkonsert, barnkörer.
Dirigenter Li Ringquist
Lundmark.
Östman och Roberta Sciacco.
Musiker Anna Birgersson.
11.00 Gudstjänst, Caroline Green.
19.00 Nattvardsgudstjänst,
Musiker Annika Hudak.
Caroline Green.
Organist Li Ringquist Östman. 19.00 Vårkonsert, Lidingö
Motettkör framför sitt
Efter gudstjänsten serveras
turnéprogram inför turnén till
soppa i församlingssalen.
Bratislava.
Långfredagen 10 april
Dirigent Annika Hudak.
15.00 Korsandakt, Tuija Hammare.

Påskdagen söndag 12 april

Pingstdagen söndag 31 maj

11.00 Gudstjänst, Emmeli Karlsson
Lundmark.
Musiker Li Ringquist Östman.
19.00 Körkonsert, Lidingö Gospel
och Lidingö Youth Choir.
Dirigent Anna Birgersson.
Annandag påsk måndag 13 april
10.30 Familjedag med gudstjänst Söndag 7 juni
kl 13.00,
11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Emmeli Karlsson Lundmark
Lidingö Cappella och Lidingö
och Elisabeth Sjölander.
Gospel.
Öppna förskolan, Margareta
Musiker Li Ringquist Östman
Zetterberg Wallin. Musiker
och Anna Birgersson.
Anna Birgersson.
11.00 Gudstjänst, Fanny Linder
och Sven-Gösta Holst.
Musiker Li Ringquist Östman
och Stefan Själander.

Söndag 19 april

11.00 Gudstjänst, Emmeli Karlsson
Lundmark.
Organist Stefan Själander.

Söndag 26 april

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder.
Musiker Li Ringquist Östman
och Anna Birgersson.

Reservtion

Reservation för vilka program
som kan genomföras i kyrkans
regi, på grund av corona-viruset.
Vi rekommenderar att gå in på
Lidingö församlings hemsida för
den senaste informationen

!
LIDINGÖ BREVIK

X

Killingebrasan
ställs in

Valborgsfirandet i Killinge ställs in på grund av
beslut från Polisen om att man får vara högst
500 deltagare på grund av Corona-smittorisken. Brasan brukar dra mycket mer folk.
Stoppet kan komma att ändras om man
lättar på regeln före Valborg. Se i så fall senare
anslag hos Matextra i Brevik och ICA Käppala.
Högberga-Breviks villaägareförening bidrar
varje år ekonomiskt med 3 500 kr till Killinge
Gåshaga villaförening som arrangerar valborgfirandet på Killingeängen.

Sophämtningen
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.

!
Öppet alla
dagar 8–22

Handla för minst 500 kronor och du
får 10% rabatt vid ett köptillfälle.
Gäller ej tobaks- och ombudsvaror.

Namnteckning _______________________________
31 dec 2015
Kassörens sign. __________ Gäller t o m 31 maj 2020

ICA Käppala Presentkort
Mot denna kupong erhåller du 10% rabatt
om du handlar för minst 500 kr vid ett tillfälle.
Gäller ej tobaks- och ombudsvaror.
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t o m 31 maj 2020.
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2019
Styrelsen fick vid årsmötet följande sammansättning:
Ordförande
Christer Åkerhielm
Vice ordförande, natur och miljö
Johan Ahlbom
Sekreterare, red Nya Meddelanden
Andreas Lindberg
Kassör
Håkan Helander
Kvartermästare
Johanna von Schoultz
Huvudombud för distribution
Birgitta Sjöberg
Annonser och sponsorer
Elisabet Bergknut
Suppleant
Robert Nordstrand
Suppleant
Anders Wikman
Valen innebar nyval av Anders Wikman, i övrigt omval på
samtliga poster.
Till revisorer valdes Anders Ahlqvist och Torgny Wingbro,
med Jonas Wahlström och Monette Edholm som revisorssuppleanter. Till valberedningen valdes Sten Edholm, sammankallande, och Margareta Curvall. Representant för
föreningen i LVS, Lidingövillor Villaägareföreningar i Samverkan, är Leif Aringer. För kvartersombuden är Birgitta
Sjöberg samordnare. Ombuden ombesörjer utdelningen av
föreningstidningen Nya Meddelanden till medlemmarna.
Sammanträden i styrelsen har hållits vid fem tillfällen, den
4 februari, 28 mars, 17 juni (konstituerande möte), 9 september och 21 oktober. Årsmöte hölls på Vattenverket den 25
april. Efter mötet informerade krögarna om planerna för Vattenverket samt avsmakades platsbryggd öl.
Antalet medlemmar: Den 31 december 2019 hade föreningen 438 betalande medlemmar (2018: 415 medlemmar).
Härtill kommer 15 prenumeranter på tidningen.
Föreningens ekonomi redovisas i en särskild ekonomisk
rapport. Av denna framgår att föreningens resultat för 2019
var 2 856 kr (2018: -5 828 kr) och en balansomslutning på
118 760 kr (2018: 127 405 kr) varav eget kapital den 31 december 2019 var 99 013 kr (2018: 96 157 kr).
Natur och miljö. Styrelsen har tillsammans med staden arbetat för en aktiv skötsel av natur- och parkmarkerna inom vårt
område:
• Alléer. Planeringen för en återplantering av Stora Allén har
fortsatt. Staden har anlitat en utomstående konsult för projekteringen. Ett möte mellan föreningen och konsulten har hållits
för att diskutera förslaget.
• Björkdungen/Olympialunden. I en första etapp år 2018
utfördes i Olympialunden nyplantering av 60-talet björkar. I
planerna ingår att arbetena ska fortsätta under kommande år.
• Breviksängarna Ängarna slogs som brukligt i början av juli
månad. Under oktober-november putsades ängarna och åkerkanter och åkerdiken slogs.
• Röjningar och slåtter har genom stadens försorg utförts
i parkstråket utmed Höguddsstranden, på Kyssarnas kulle, i
Badhusparken samt kring Svandammarna.
• Föreningen har under året fortsatt arbeta för en plantering
av buskar alternativt uppsättning av skyddsräcke mellan Högberga station och Gåshagaleden. Förslaget utreds fortfarande
av staden.
Näringsliv. Föreningen arbetar bland annat genom informationsinsatser för att stötta de lokala näringsidkarna och butikerna i Brevik. Mycket arbete har koncentrerats på att försöka
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få tillbaka posten till Brevik. I februari 2019 sände föreningen
en skrivelse till Postnord med begäran om att pakethanteringen för Brevik och Högberga skulle återföras till Hemköp
i Brevik. Svaret från Postnord var inte positivt. Under maj
månad gjordes en namninsamling i Hemköpsbutiken. Därefter har högre chefer inom Postnord kontaktats för att få en
ändring till stånd. De har startat en översyn av paketombuden på Lidingö, Hemköp i Brevik har fått platsbesök av posten
inför beslut om en ev. förändring. Föreningen och ägaren till
Hemköpsbutiken har i den här frågan gemensamt arbetat för
en förändring.
Information. Boken Historier från Högberga och Brevik som
föreningen gav ut 2011 är slutsåld. Bokens uppföljare Nya
gamla historier från Brevik och Högberga som gavs ut 2015,
har under året sålts i ett antal exemplar. Böckerna behandlar Breviks historia, byggnader, näringsliv, Breviksprofiler och
mycket annat. Redaktörer för boken är Andreas Lindberg och
Johan Ahlbom.
Föreningens informationstidning Nya Meddelanden har
under 2019 utkommit med två ordinarie nummer, nr 103 och
nr 104. Tidningen sprids till föreningens medlemmar och prenumeranter samt till många av stadens tjänstemän och förtroendevalda. Styrelsen har under året, vid ett flertal tillfällen,
fått positiva kommentarer från medlemmar om tidningen.
Redaktör är föreningens sekreterare Andreas Lindberg, som
även sköter HBVFs websida samt LVS websida.
Medlemsförmåner. Elisabet Bergknut har ansvarat för arbetet med ekonomiska förmåner för medlemmarna samt för
annonser i Nya Meddelanden.
Trafikfrågor. Waxholmsbolaget trafikerar Klippuddens
brygga med 1–2 morgonturer till Stockholm och 1–2 kvällsturer tillbaka. Gåshaga brygga trafikeras med täta turer. Bryggan vid Dalénum uppskattas också av Breviksborna för ökade
möjligheter till båtpendling till Stockholm. Från och med
årsskiftet 2019/20 kommer pendeltrafiken att förtätas samt
förlängas till Tranholmen, Storholmen och Mor Annas brygga.
Övrigt. Under hösten har flera vägsträckor i Brevik och Högberga asfalterats, bland annat Klövervägen och delar av Högbergavägen samt gång- och cykelvägen vid Piratparken.
Piratparken har rustats upp med ett nytt piratskepp.
Samverkan. Lidingövillor, Lidingö Villaägareföreningar i
samverkan LVS. HBVF är medlem i LVS och har deltagit i LVS
möten under 2019. Inom LVS har bland annat diskuterats trafiksäkerhetshöjande åtgärder 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 2020

Christer Åkerhielm
Ordförande

Johan Ahlbom
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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RESULTATRÄKNING FÖR 2019

Högberga-Breviks villaägareförening org nr 813600-0950.
2019
2018
Kronor Kronor
INKOMSTER		
Årsavgifter
48 300 44 500
Gåvor
608
800
Annonsintäkter
3 600
2 600
Kapitalintäkt, netto
127
0
SUMMA INKOMSTER
52 635 47 900

Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna

KOSTNADER		
Föreningsmeddelanden, tryck
31 430
35 635
Datum
Adress
Valborgsmässofirande (Killinge)
3 500
3 500
01 nov
Höguddsvägen 24D
Årsmöte
2 500
7 175
15 nov
Höguddsvägen 77
Styrelsesammanträden
900
0
27 nov
Talllrisstigen 39
28 nov
Seglarvägen 38A
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
1 660
1 716
03 dec
Barrstigen 24
Helikoptertur, tillstånd
0
1 200
06 dec
Drabantvägen 10B
Bidrag Lidingö Nyheter
5 000
0
19 dec
Högbergavägen 3
Diverse kostnader
4 740
4 362
07
jan
Tallrisstigen 19
Bankkostnader (kapital)
0
92
16 jan
Trädgårdsvägen 11B
Skatt
49
48
17 jan
Vattenvägen 9
SUMMA KOSTNADER
49 779 53 728
31
dec
Roskullsvägen 17A
		
31 jan
Barrstigen 15
ÅRETS RESULTAT
2 856 –5 828
31 jan
Södra Kungsvägen 217
		
03 feb
Söderkroken 20
08 feb
Södra Kungvägen 214
31 dec 31 dec
08 feb
Säterstigen 4
2019
2018
19 feb
Tallrisstigen 15
Kronor Kronor
26 feb
Klippuddsvägen 1A
Tillgångar		
2 mars
Barrstigen 24
Bank
56 753 56 626
13 mars Sälgstigen 25

BALANSRÄKNING

PlusGiro
SUMMA TILLGÅNGAR

Boyta
111
165
90
165
160
154
277
82
201
210
226
153
106
160
178
304
95
188
160
86

Tomt Pris milj kr
341
516
365
814
551
1 070
724
227
794
1 162
925
1 316
534
920
1 055
891
236
709
551
157

8,35
13,20
8,92
10,35
10,65
11,80
13,10
7,17
11,80
13,05
15,75
8,10
8,60
11,70
10,15
15,99
7,50
11,85
10,65
6,95

62 007 70 779
118 760 127 405

Medelvärde
161
784
11,22
förra perioden			
10,55
förra
våren			
10,75
Föreningsmedel		
Medianvärde
160
868
10,65
Vid årets början
96 157 101 985
förra perioden			
11,10
Årets resultat
2 856 –5 828
förra våren			
10,00
Vid årets slut
99 013 96 157
Pris kr/kvm 			 66 189
förra perioden			 61 698
Skulder		 förra våren			 66 773

Förskottsbetalda årsavgifter
Skatteskuld
Summa skulder

FÖRENINGSMEDEL + SKULDER

19 700
47
19 747

31 200
48
31 248

118 760 127 405

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

Uppgifterna är hämtade från booli.se den 17 mars 2020. I de
flesta fall är priserna baserade på lagfartsinformation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud som Booli registrerade
innan mäklaren tog bort annonsen. Därför kan det finnas någon
eller några försäljningar ovan som inte blivit av.

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 08.00–22.00
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

RESTAURANG, CAFÉ
Quarti

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

Breviks Båtsällskap

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.

Lidingö Breviks Sjöscouter

Gatubelysning

ÖVRIGA
Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se
Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu

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

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

Breviks kyrka

Ristorante Granduca

Breviks förskola

Tel 08-731 47 40

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

Breviks tennisklubbar

Tidningsinsamlingen

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.

KONFERENS, HOTELL
Högberga Gård

Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49

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

Återvinningsstationer

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

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

Södergarn trädgårdsavfall

Handelsbanken

Sten och jordtipp
i Trolldalen

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

LIDINGÖ STAD
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:

mån, ons kl 14.00–20.00
tis, tor, fre kl 12.00–16.00
lörd 11.00–15.00

Mån–fre 07.00–15.30.

Hjälp till att röja!
Lördag den 4 april träffas vi vid Kragenäsbadet
(efter vändplan på krtagenäsvägen) och röjer
sly. Ta med kratta, såg
och trimmer. Föreningen
bjuder på fika.

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 438 st i slutet
av 2019. Varje anslutet hushåll räknas som en medlem, alltså representerar
föreningen cirka 1500 personer.
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.

