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”Ju mer vi är

tillsammans”

V

arför är så många med i vår villaägareförening? Varför finns
det de som inte är med? Den senare frågan tänker jag kan
bero på obetänksamhet. De flesta vill vara med och vi får
nästan aldrig negativ kritik för det vi gör. Så vi tror nog att vi
gör rätt saker och vi gör dem rätt bra.
Självklart är det frivilligt att vara medlem. Men om man är intresserad av sitt närområde och vill åstadkomma förändringar är det relativt svårt att bli hörsammad som enskild medborgare av exempelvis
Lidingö stad.
Däremot har villaägareföreningen stor respekt hos staden. De lyssnar på oss och vi utgör en remissinstans. Lidingös villaägareföreningar
är organiserade i paraplyorganisationen Lidingövillor LVS. Deras röst är
ännu mer viktig för Lidingö stad.
I våras la staden fram ett förslag till nytt kulturmiljöprogram. Vår
villaägareförening skrev tillsammans med Lidingövillor en skrivelse,
som nu gjort att förslaget arbetas om. Det hade nog varit svårt om en
enskild person skrivit ett brev.
I kulturmiljöprogrammet var det tänkt att en av fyra villor och
radhus ska k-märkas. K-märkning heter något annat numera, innebär
det att fastigheten inte för förvanskas. Programmet innehåller andra
tveksamheter, bland annat generella områdesindelningar där gamla
och nya fastigheter blandas med samma regleringar. Villaföreningarna vill istället att man ska presentera de kulturskyddsvärda/k-märkta
byggnaderna var för sig.
Kulturmiljöprogrammet var skrivet med stadens tjänstemän och
politiker som målgrupp, vilket villaägarna tycker är fel. Målgruppen borde vara villaägarna. Det är villaägarna som bör få veta vilka
begränsningar som gäller om jag vill bygga om.
Dessutom och inte minst viktigt önskar villaägareföreningarna att
få till stånd en konstruktiv dialog med staden. Vi är övertygade om att
förslaget måste omarbetas och föreningarna vill bidra med sina kunskaper. Vi vill att programmet ska var ett stöd för fastighetsägarna
som vägleder oss i vad vi får och inte får göra. Som det nu är utformat
skapar det mer osäkerhet och missnöje. Det är viktigt att fastigheter
skall kunna utvecklas – och inte bara bevaras. Detta har även en stor
betydelse för äganderätten.
Med det sagt ger jag er här 16 sidors tidning om vad som har hänt
i Högberga och Brevik det senaste halvåret. Och det är en hel del.
Det har röjts och klippts, det har byggts och rivits. Det har också varit
inbrott i området den senaste tiden. Där spelar Grannsamverkan stor
roll. Åter igen något som där flera personer tillsammans kan åstadkomma något större en de enskilda individerna.
Slutligen kan du läsa artikeln på sidan här intill. 1 300 personer skrev
på namnlistan för att få paketutlämningen tillbaka till Brevik. Villaägareföreningen uppvaktade PostNord och lyckades efter hårt och envist
arbete att få igenom sina önskemål. Tack vare att vi representerar flera
kunde detta bli möjligt, förmodligen omöjligt för den enskilde. Med det
vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Christer
Åkerhielm
Ordförande
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Omslagsbild:
John Bauers "Ännu sitter prinsessan Tuvstarr
kvar och ser undrande ner i vattnet".

Dags att betala,
även med swish!
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021 på endast 100 kr.
Tillsammans med denna tidning
finns ett brev och inbetalningskort.
Ditt medlemskap betyder mycket
för vår verksamhet.
Sätt in på pg nr 150 48-2 eller
swisha 100 kr till 123 253 55 99.
Skriv ditt namn och gatuadress.
Tack!

Årsmötet
I slutet av september hölls årsmötesförhandlingar i Breviks Båtsällskaps klubbhus. På grund
av pandemin deltog endast 10 medlemmar.
Mycket av mötet handlade om park och
natur, kulturmiljöprogrammet, paketutlämningen i Brevik, hastighetsbegränsningsåtgärder, klotter, brottslighet med mera.

Styrelsen 2020/21
Vid årsmötet i september 2020 omvaldes alla i
styrelsen enligt nedan.
Johan Alfredsson är ny i valberedningen. Sten
Edholm är den andre i valberedningen och han
är sammankallande. 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.
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Paketen tillbaka i Brevik!
Den 1 september kom pakethanteringen i PostNords regi tillbaka till Brevik. Hemköp-butiken har länge kämpat
för att få hit posten och lyckades äntligen. Villaägareföreningen har hjälpt till
med kontakterna med PostNord och
pekat på det orimliga med att Breviksoch Högbergaborna varit hänvisade
till ICA Käppala Supermarket för att
hämta och skicka paket via PostNord.
Pakethanteringen i Käppala
kommer att finnas kvar för de som är
boende i Käppala, Killinge och Gåshaga. Det är bara de som har postnummer 181 62 och 181 65 som nu kommer
att få hämta sina paket i Brevik.
Att få tillbaka paketutlämningen
till Brevik har varit en viktig fråga för
oss som bor i området. Det bor många
äldre i Breviks centrum, som alltså har
varit hänvisade att ta Lidingöbanan en
station bort (25–34 kr för pensionärer)
och hämta sitt paket på ICA Käppala
och ta tåget tillbaka. Än fler har kört bil
från Högberga eller Brevik till Käppala
för att hämta eller lämna sitt paket,
vilket inte är särskilt hållbart för miljön.
Andreas Gruber, som driver Hemköp-butiken säger till Nya Meddelanden:
– Det var en stor seger. Att pakethanteringen ligger här betyder nog en
hel del för många. Det är en viktig del
för ett litet köpcentrum som Brevik.
Många har uppfattat belastningen
på ICA:s paketutlämning som orimligt
hög. I jultid brukar väntetiderna vara
extra långa och irritationen stiger med

Paketutlämning (och inlämning) ligger längst in i lokalen på Hemköp.

Senare tömning av brevlådan, 13.00.

kölängden. Nu hörsammade PostNord
äntligen argumenten.
Förra året genomförde Andreas
Gruber en namninsamling i butiken
som gav 1 300 påskrifter under endast
en månads tid. Villaägareföreningen
uppvaktade ansvariga inom PostNord
med en skrivelse, som de tog till sig
med de boendes önskemål och nu är
alltså målet uppnått.
En annan fördel för Breviksborna
som följde med flytten av paketutlämningen är att brevlådan utanför
butiken har fått en senare tömningstid. Tidigare tömdes lådan vardagar kl
10.00. Nu tre timmar senare, kl 13.00.
Text och bild: Andreas Lindberg

Julbord på Högberga Gård
Högberga Gård erbjuder
sedvanligt sitt läckra julbord i år.
På Högberga Gård finns
det uppdukat 2–5, 9–12,
16–19 dec. Det kostar 795 kr
på vardagar. Barn upp till 3
år äter gratis, 3–12 år 295 kr.
Julbord inkl övernattning
1 795 kr. Läs mer på deras
hemsida. Reservation för
förändringar med hänsyn
till pandemin.
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Skötsel av naturmark
I år har det av ekonomiska skäl varit
något av ett mellanår för skötseln av
naturmarker och grönytor i Brevik.
Slåttern av Breviksängarna har dock
skett på vanligt vis genom arrendatorn på Elfvik. Vägkanter och diken har
också slagits som vanligt. Västra Alléns
lindar har stamkvistats. I oktober har
det skett slåtter och röjning utmed
Höguddsstranden. I år är det en ny
utförare för naturskötseln som handlats upp av Lidingö stad, Skogssällskapet har tillträtt och Naturskog har
lämnat uppdraget.
Ett antal större björkar som fallit
för åldersstrecket ska av säkerhetsskäl
avverkas nu under hösten. Det handlar om några björkar i Olympialunden
samt vid Piratparken.
Till nästa år hoppas staden kunna
fortsätta föryngringen av björk i Olympialunden (Björkdungen).
Föreningen har träffat representanter från staden för att gå igenom
nyplanteringen av Stora Allén. Valet av
trädslag är knäckpunkten. Allén bestod
tidigare till största delen av gråpoppel.
Den blir med tiden väldigt stor och är
olämplig att beskära. Därför har andra
arter diskuterats. Föreningen föreslog
först björk som ett tänkbart alternativ,

Slåtter och röjning utmed Höguddsstranden har utförts trots en snål budget.

men på grund av att många är allergiska mot björk så föreslog staden en
kombination av lind och två arter av al.
Föreningen kontrade med ornäsbjörk,
som är steril och sålunda inte allergiframkallande.
Staden håller nu på att omarbeta

förslaget och kommer med fler förslag
på trädarter. Det är dock osäkert när
planteringen kan ske, i bästa fall 2021, i
värsta 2022.
På planeringsstadiet står också slåtter av stränderna runt Svandammarna.
Text och foto: Johan Ahlbom

Kragenäsbadet är röjt
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Vilket röj! Flera medlemmar samlades i Kragenäs för att göra
en god insats.

Efter en dryg timme hade en rejäl hög med ris samlats ihop.
Lidingö stad hjälpte till att frakta bort skräpet.

En vacker vårdag samlades villaägareföreningens styrelse
och flera Kragenäsbor för en återkommande röjning vid
Kragenäsbadet. Föreningen har sedan många år tagit på sig
ansvaret för att röja och hålla öppet kring det ärevördiga
gamla badet.
På 1930-talet var badet flitigt utnyttjat med bland annat

sandstrand, brygga och simskola. Sedan länge har bryggan
försvunnit men villaägareföreningen har, förutom röjningar i
vegetationen, satsat på en bänk och bord samt badkättingar
för de besökande. Platsen är väldigt uppskattad och välbesökt framför allt under sommarmånaderna.
Text och foto: Andreas Lindberg
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Villa Brevik rivs
Rivningsarbetet på Villa Brevik
har påbörjats. Hela den tillbyggda
hotell- och konferensanläggningen
ska bort, medan den ursprungliga
villan från 1920 ska bibehållas och
renoveras.
Rivningsarbetet började med byggnadskropparna i söder, närmast Trädgårdsvägen och Drömstigen, för att
sedan fortsätta uppåt. Källsorteringen
är mycket noggrann. Till exempel har
alla fönster inklusive fönsterbågar
plockats ut för hand för att kunna återvinnas eller återbrukas. När allt ”löst”
var demonterat i byggnaden vidtog
arbeten med en kraftfull rivningsmaskin som bröt loss och sorterade upp
rivningsmaterialet i olika containrar.
Isolering, plåt och trävirke med mera
lades var för sig. Två man var hela
tiden avdelade att rensa trävirket från
annat material.
Ritningar på de planerade bostadshusen och trädgårdsanläggningarna

Här skattar Villa Breviks konferensmatsal åt förgängelsen.

är under framtagande på Midroc AB.
VI hoppas att i kommande nummer av
Nya Meddelanden följa rivningen och

nybygget samt kunna presentera några
av de aktuella förslagen.
Text och foto: Johan Ahlbom

Prästkragsängen är tillbaka!
I början av juni nådde blomningen
på Breviksängarna sin höjdpunkt. I
år märkte många att prästkragarna
har hittat tillbaka, de prästkragar som
gav ängen sitt smeknamn ”Prästkragsängen” på 1950- och -60-talen.
Text och foto: Johan Ahlbom

Nu blommar ängen igen!
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John Bauer bodde
på Sjöstigen i Brevik
John Bauer var en av Sveriges mest kända och älskade
konstnärer vid tiden kring
förra sekelskiftet. För många
är det okänt att han och hans
hustru Esther under några år
bodde på Sjöstigen i Brevik.
Han var född och uppvuxen
i Jönköping, men vad förde
honom till Brevik?

H

an växte upp vid Östra Torget i Jönköping. Utanför
staden hade familjen sitt
sommarställe, Villa Sjövik
vid Rocksjön, med omgivande skogar
som kom att påverka John under hela
livet. Som sextonåring flyttade han från
Jönköping till Stockholm för att studera
konst. Han började på Tekniska skolan
(Konstfack) och två år senare blev han
antagen till Kungliga akademien för de
fria konsterna, där han också träffade
sin blivande hustru, Esther Ellqvist.
Tidigt i sin karriär gjorde han, tillsammans med Esther, många resor både
inom landet och utomlands för att
samla erfarenhet och inspiration. Han
reste dock inte till Paris som de flesta
andra samtida konstnärer, utan till
Lappland, Tyskland och Italien.

Bland tomtar och troll
Nu följde en lycklig tid för John och
Esther. De hade gift sig och var förälskade, samtidigt som beställningarna
till John började strömma in. År 1907
började John Bauer illustrera den
kända sagosamlingen ”Bland tomtar
och troll”, som kom ut varje år. Från
och med detta år kan man säga att
Johns verkliga karriär fick sin början.
Han kom snart att räknas som Sveriges
främste sagotecknare.
”Ännu sitter prinsessan Tuvstarr
kvar och ser undrande ner i vattnet”,
är en av John Bauers allra mest kända
och älskade målningar. Den är målad
1913, under hans år i Brevik. Modell till
Tuvstarr lär ha varit hustrun Esther.
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John Bauer bodde i Brevik under några
år i början av förra seklet.

John Bauers skildringar av naturen
och skogarna i Tomtar och troll förbättrades och förädlades med åren. Man
kan säga att hans sagokonst nådde sin
höjdpunkt kring 1912. I början var hans
stenblock runda och enformiga, men
efter 1912 fick de liv av brokiga lavar
och mossor. Han övergick också från
monokroma målningar, mest i grått, till
polykroma, flerfärgade verk. Att han
i början var hänvisad till att måla i en
eller två färger har sin förklaring i dåtidens tryckerikonst. Det gick inte att
trycka fler färger på en gång.
När John och Esther återkommit
från en resa till Italien hyrde de under
åren 1910–11 Villa Björkudden, väldigt
vackert belägen på en liten udde vid
sjön Bunn söder om Gränna. Där bodde
de under somrarna, men under vinterhalvåret trivdes inte Esther på den ensliga platsen, så de hyrde en bostad i
Stockholm. John hade alltmer kommit
att arbeta med internationella utställningar och större uppdrag runt om i
Sverige. Då hade det sina fördelar att
arbeta med Stockholm som bas. Det
var en av anledningarna till att han
tidvis bodde i Stockholm – och senare
på Lidingö.

Tiden på Lidingö – Brevik
Deras ekonomi tillät dem inte vid den
tiden att köpa något hus, utan de
letade efter någonting att hyra, gärna
i Stockholms utkanter. Den 22 augusti

1911 skrev John ett brev till Esther, som
då befann sig på Björkudden, att han
varit ute på Lidingö hos fru Skogh i
Villa Foresta och tittat på en villa att
hyra. Bauer skrev att ”han dock fann
villan invändigt alldeles för mörk, så
den var inte intressant”. Närmaste
granne var Carl Milles, som Bauer tidigare blivit god vän med. Antagligen var
det Milles som föreslagit för Bauer att
söka hus på Lidingö.
Efter mycket letande fann han äntligen en villa att hyra – i Brevik. Villa
Strandhem låg på en vacker sjötomt
på Sjöstigen i Högberga (i kvarteret
Berget, nu Utsikten) nedanför Villa
Högberga (Högberga gård). Här flyttade paret in i oktober 1911.

Villa Strandhem på Sjöstigen, ritad i
nationalromantisk stil. Byggnadsritning
från 1910. Arkitekt är troligen Paul Gustavsson.

Huset var en stor nationalromantisk
villa på 260 m2, med tre våningar plus
källare. Villan hade alla nationalromantiska drag man kan tänka sig. Den var
byggd på en huggen stengrund, hade
burspråk, spröjsade fönster, verandor
och utskjutande våningsplan. Fasaderna var klädda med bruntjärad träpanel och huset hade blyinfattade fönster.
Villan hade byggts 1910 och tomten
hade inköpts året dessförinnan för
6 000 kronor. Huset uppfördes av
endast högklassiga material och hade
hög standard. Här fanns el, värmeledning, indraget vatten och avlopp. En
samtida redovisning berättar att den
totala kostnaden för tomt och byggnation uppgick till 33 038:11 kronor. Villan
är troligen ritad av arkitekten Paul Gus-
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Från salen på Sjöstigen, med John och Esther till höger. Foto Oscar Ellqvist, bror till Esther. Jönköpings läns museum.

Dagens utseende av salen i Villa Strandhem. Bilden är fotograferad på samma ställe som bilden intill.

Dagens exteriör på Villa Strandhem, en exteriör förvandling från
nationalromantik till funkis.

Mycket av den ursprungliga fasta inredningen är bibehållen,
såsom trägolv, bokhyllor och öppna spisar.

tavsson. Beställare var ingenjören E G
Cronvall, men redan 1912 såldes fastigheten vidare till Fridolf Lundberg.
På tomten finns också en trädgårdsstuga, kallad Trädgårdspaviljongen.
Även den är ritad av Paul Gustavsson.
Väggarna är klädda med fjällpanel och
stående panel. När en bit av tomten
på senare år skulle avstyckas behövde
stugan flyttas. Pontonkranen Lodbrok
anlitades och byggnaden lyftes i sin
helhet och sattes ner på sin nya plats.

Harmoniskt liv i Brevik
John Bauer skildrade i ett brev till gode
vännen Sigge Bergström livfullt deras
nya omgivningar i Brevik: ”Skogen, riktig skog och granskog med nästan allt
vad därtill hörer har jag inne på mig.
Tio meter framför våra stora fönster
har jag segelleden och dag och natt
hör jag skvalpet och bruset från stranden. Öppen spis ha vi, och bra ha vi,
och katt ha vi, och hund ha vi, och bra
ha vi, och bra ha vi…”
Även till sina föräldrar skriver John
Bauer att de trivs utmärkt i den nya
bostaden och att Esther går omkring i
huset med ”små förtjusta utrop på läp-

”Trädgårdspaviljongen”, Villa Strandhems trädgårdsstuga, är en charmig
villa i miniatyr.

parna”. Flytten hade gått någorlunda
bra, skriver han, ”förutom att den vita
rokokosoffan krossats i Södertälje, men
den hade lappats ihop igen”. Man ser
soffan i bakgrunden på bilden ovan.
Från och med 1912 är det mästaren John Bauer vi möter. Han hade nu
format sin egen personlighet och sin
egen konstart. Han målade på ett sätt

som vittnade om självsäkerhet och
auktoritet. Samtidigt hamnade han i en
ond cirkel, han fick svårt att få färdigt
sina illustrationsuppdrag inom utsatt
tid. Han hamnade i ett petigt manér,
vilket gjorde att han tappade tempo
och entusiasm. John tvingades även att
avböja vissa beställningar, till exempel
från författarinnan Selma Lagerlöf.
1913 var ett synnerligen produktivt
år för John Bauer, säkerligen beroende
på att han bor i Stockholm och har nära
till sina uppdragsgivare. I årets upplaga av ”Tomtar och Troll” återfinns den
kända och älskade målningen ”Ännu
sitter prinsessan Tuvstarr kvar och ser
undrande ner i vattnet”.

Osäkert hyresförhållande
Hyresförhållandet i Villa Strandhem
visade sig dock vara ganska osäkert.
Villan såldes under hösten 1912 och
familjen Bauer riskerade att bli utan
bostad. I januari 1913 fick de dock
besked av den nye ägaren, begravningsentreprenören Fridolf Emil Lundberg från Stockholm, att de kunde bo
kvar – men nu endast i husets undervåning. Under året 1913 bodde familjen
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Bauer kvar i huset. Men om begravningsentreprenören flyttade in någon
gång är oklart, för villan har hela tiden
endast haft ett kök.
Hyrestiden i Brevik för familjen
Bauer blev kort, bara runt tre år. John
och Esther flyttade från villan den
10 november 1914, när värdfamiljen
behövde den för eget bruk. John och
Esther flyttade in till stan igen, först till
en lägenhet på Linnégatan sen till
Frejgatan. Senare bosatte de sig i Villa
Björkudden utanför Gränna.

Villa Strandhem byggs om
Långt efter det att familjen Bauer flyttat från Villa Strandhem, på 1950-talet,
byggdes fasaden om. Huset fick nu
reveterade fasader och de blyinfattade
fönsterna byttes mot hela, ospröjsade
rutor. Exteriören förvandlades, i den
tidens anda, från sekelskiftets nationalromantik till 50-talets funkis. En terrass
byggdes framför huset 1947.
Interiört har huset behållit mycket
av sitt forna utseende. Renoveringar
och några få ombyggnader har gjorts
med varsam hand. Merparten av den
ursprungliga fasta inredningen finns
kvar – såsom trägolv, fasta bokhyllor,
innerdörrar och foder, öppna spisar
mm. Tapeterna är genomgående tidstypiska jugendtapeter som ger en trivsam atmosfär.
Fastigheten ägs idag och vårdas ömt
av Thérèse Torbiörnson-Lindkvist och
Anders Lindkvist.

Drömmen om Stockholm
Hela tiden fanns drömmen, kanske
främst hos Esther, att bygga ett eget
hem i Stockholm. Men den dåliga ekonomin och beroendet av Johns far
var en tung börda för John, som helst
ville klara sig själv. Esther skrev då ett
brev till svärfadern Joseph Bauer, och
bad om pengar, vilket resulterade i att
Johns pappa bekostade en tomt åt dem
i Djursholm. John Bauers namnteckning finns på köpekontrakt för den nya
villan på 160 m2. Paret bestämde sig
för att under hösten 1918 flytta från
Björkudden till det nya huset i Djursholm.

Flytten från Björkudden
En av Esthers bästa väninnor hade i
oktober samma år förolyckats vid den
svåra tågolyckan vid Getå utanför Norrköping. Esther ville därför inte att de
skulle ta tåget, utan övertalade John att
genomföra flytten på ett säkrare sätt –
med båt. På kvällen den 19 november
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Esther spelar på taffeln för Putte och John Bauer, troligen i salen på Villa Björkudden.
Foto Oscar Ellqvist.

Katastrofen var ett faktum, hon
sjönk på bara några minuter. Alla 24
personer ombord omkom, inklusive
familjen Bauer. John var bara 36 år
gammal. Klockorna hade stannat på
01:11.
Text: Johan Ahlbom och
Carl-Henrik Ankarberg
Ångfartyget s/s Per Brahe, var byggd
1855. Hon var byggd för att gå Göta
Kanal och klarade att ta tung last, cirka
120 ton.

embarkerade familjen, med alla sina tillhörigheter, kanalångaren s/s Per Brahe
i Jönköpings hamn.
Per Brahe var tungt lastad på däck
och i lastrummen, men inte överlastad.
Där fanns fat och tunnor med fruktmos,
potatissäckar, symaskiner och plogar
från Husqvarna. Men i brådskan inför
avgången fanns inte tid att surra lasten
på däck ordentligt. Fartyget lämnade
Gränna klockan 22 i mörker och blåst.
Vinden var ostlig, men efter avfärden
vred vinden snabbt till nordväst och
ökade till storm med orkanbyar. Sjön
gick hög på Vättern, som är känd för
sin korta krabba sjö.
Per Brahe skulle anlöpa Hästholmens hamn utanför Ödeshög. Hon
girade styrbord mot hamnen och
mötte då stormens verkliga kraft mot
sin babordssida. Sjön bröt över fördäcket och fartyget krängde i stormen.
Den osurrade däckslasten försköts hastigt mot styrbord, knäckte räcket och
vräktes överbord. Tyngden av all last i
aktern blev då för övermäktig, så fören
stegrade sig alltmer och akterskeppet
började snabbt att sjunka.

Källor:
Stadsarkivet Stockholm: mantalslängder,
Jönköpings läns museum: foton, tavlor o
handskrivna brev, Harald Schiller: John
Bauer sagotecknaren, Bjurström, Lindqvist, Börtz-Laine, Holmberg: John Bauer
– en konstnär och hans sagovärld, ClaesGöran Wetterholm: Skrufångaren Per
Brahe, Margareta Wersäll: Allt är en bild
av mitt hjärta, Claes Corin: I John Bauers
fotspår. Thérèse Torbiörnsson-Lindkvist o
Anders Lindkvist: ritningar, foton o dokument.

John Bauer på Prins Eugens
Waldemarsudde
Nu under hösten 2020 visas utställningen ”Trollbunden, John Bauer
och den magiska naturen” på Waldemarsudde. Utställningen pågår till den
24 januari 2021.
Med över 60 av hans verk presenterade på utställningen fungerar hans
konstnärsskap som en sammanhållande länk i en samtida nordisk kontext. Här finns även verk av Jenny
Nyström, JAG Acke, Elsa Beskow, Ernst
Josephson, prins Eugen, Oskar Bergman och Bruno Liljefors.
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Förskolebygget nu klart
Breviks förskola öppnade sina
nya lokaler i höstas efter 15 år i en
fristående paviljong. Paviljongerna
byggdes, med tillfälligt bygglov
2005 på tio år. Bygglovet förlängdes 2015 med ytterligare fem år,
och nu har förskolan fått permanenta lokaler.
Bygg- och fastighetsföretaget Veidekke
har byggt på uppdrag av Lidingö stad.
Förskolan har nio avdelningar och

rymmer 150 barn. Från början var det
tänkt att ytterligare 50 barn skulle få
plats, men behovet visade sig inte vara
så stort. Även i den gamla delen har
viss ombyggnation skett.
Planeringen av ombyggnationen
har pågått länge. En stötesten var att
man från början planerade ny in- och
utfart från Södra Kungsvägen, så att
biltrafiken på Vårdkasstigen skulle
bli mindre. Detta gick dock inte att
genomföra på ett bra sätt, så infarten
till förskolan är fortfarande från Vårdkasstigen. Byggprojektet startade i juli
2019 och blev klart, helt enligt plan, till
höstterminen 2020.
En ny detaljplan för området gjorde
det möjligt att bygga om och till förskolan. Den nya byggnaden ska uppfylla högre krav på inomhus- och
utomhusmiljö för barn och anställda

och smälta in i omgivningen med den
småskaliga bebyggelsen. Byggnaden
har horisontell träpanel med knutar,
lister och sadeltak och ska ge ett
modernt intryck.
Den nya byggnaden sitter ihop
med den gamla delen, vilket skapar en
helhet. Den är placerad tillsammans
med den gamla delen i en U-form,
vilket också gör att gården blir mindre
utsatt för buller. En stor ny lekplats har
också anlagts.
Inom området finns nu fler parkeringsplatser för både bilar och cyklar.
Skolan är byggd efter miljöklassning
Miljöbyggnad Silver. Tidigare kallades
Breviks förskola för Äppelbo, men nu
är det Breviks förskola som gäller.
Text och bild Andreas Lindberg
(från Lidingö Nyheter)

Det blev fint när det blev klart. Den nya bygganden smälter bra ihop med den gamla.

Breviksbon Bengt Jansson har följt
bygget med sin kamera.

En ny mycket större lekplats anlades också.
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Så kan du unvika inbrott
Genom att se över hur ditt hem
och ditt bostadsområde ser ut och
skaffa dig ett bra inbrottsskydd,
minskar du risken avsevärt för att
drabbas av stöld, förlust och det
obehagliga intrång i privatlivet
som ett inbrott innebär.
Vid kontakt med kommunpolisen i
Lidingö stad framhålls särskilt betydelsen av att ha ett bra skalskydd med
brytskydd på dörrar och då särskilt
altandörrar. Alltför ofta räcker det med
ett bryt med en kofot för att ta sig in i
bostaden.
Lidingö Lås och Larm kan också
bidra med sin erfarenhet i trygghetsbranschen och ger värdefulla råd och
tips på säkerhetshöjande åtgärder,
baserade på sin mångåriga verksamhet på Lidingö. De (www.lidingolas.se)
erbjuder också kostnadsfri säkerhetsbesiktning av din bostad.
Anmäl brott och lämna tips till polisen via 114 14 eller via polisen.se.
Vid pågående brott eller misstanke
om pågående brott, ring alltid polisen
via 112. Detta gäller vid alla typer av
pågående brottslighet.
Anders Wikman

Minska risken för att utsättas
för att något stjäls ur din bil
• Ställ bilen, om möjligt, på en
upplyst och synlig plats.
• Ha ett ljudande larm. Kolla vad
som gäller för din bil.
• Ha koll på bilnycklarna. Förvara
inte bilnycklar precis innanför
dörren till din bostad.
• Töm bilen själv. Förvara inte
något i bilen, särskilt inte värdesaker.

Tips för att hålla
trädgårdstjuven borta
• Lås in gräsklippare och dyra
trädgårdsredskap som trimmer
och häcksax.
• Cyklar, barnvagnar och mopeder bör låsas fast med godkända
lås i fasta föremål.
• Lås fast grill, gasoltub och värdefulla trädgårdsmöbler i fasta
föremål med godkända och certifierade lås.

Åtgärder som gör det svårare för tjuven
• Aktivera grannarna i Grannsamverkan – uppmärksamhet är det
sista en tjuv vill ha.
• Se över låsen på fönster och dörrar
– tjuven väljer bort bostäder där
det tar tid att ta sig in och är svårt
att komma ut med det stulna.
• Använd säkerhetsdörr, heltäckande brytskydd och/eller spanjolett. Om du är osäker på vad som
passar dina behov, fota och fråga
en låsmästare.
• Lämna inte redskap utomhus som
tjuven kan använda för att bryta
sig in, exempelvis en stege.
• Utomhusbelysning kan skrämma
bort tjuven. Använd utomhusbelysning med rörelsesensor. Det
finns även timer för inomhusbelysning.
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• Se till att du har en låsbar brevlåda.
• Städa inte undan så mycket, lämna
disk och tvätt framme.
• Förvara trädgårdsredskap och
stegar inlåsta.
• Förvara inte värdefulla verktyg
och maskiner i förråd med undermåliga lås och dörrar.
• DNA-märk dina värdesaker så de
blir spårbara – märkta föremål är
svårare att sälja vidare.
• Lås in värdesaker och id-handlingar, till exempel passet, i ett certifierat värdeskåp – det finns inga
"bra ställen" som tjuven inte hittar.
• Installera ett ljudande larm – det
förkortar tiden tjuven har på sig
innan hen riskerar att bli upptäckt.

Flera inbrott i
villor i Brevik
Bild på den
misstänkte
inbrottstjuven från en
övervakningskamera.

I mitten av oktober skedde flera inbrott
i Brevik, skriver kommunpolisen
Pontus Oscarsson i ett meddelande
till Grannsamverkan. Inbrotten och
inbrottsförsöken har liknande tillvägagångssätt där gärningsmannen bryter
sig in genom ytterdörren och stjäl bilnycklar eller bil.
Det är därför viktigt att aldrig förvara bilnycklar eller andra värdesaker
lättåtkomligt. Helst ska dessa förvaras
i ett värdeskåp. Se även till att du har
ytterdörren låst även då du är hemma.
Inbrott skedde på Trädgårdsvägen
någon gång måndagen den 19 oktober,
där en okänd gärningsman bröt upp
ytterdörren till en villa. Bilnyckeln blev
stulen, men bilen var kvar.
På eftermiddagen vid 15-tiden
begicks ett inbrott i en villa på Slånbärsvägen i Killinge. En okänd gärningsman bröt upp ytterdörren till
villan och tog bilnycklar till en BMW X5.
Eventuellt cyklade mannen till adressen.
Polisinsatsen pågick i olika former
i drygt 3,5 timme. Anledning till den
utdragna insatsen var att vi hade
patruller snabbt ute på Lidingö och
känslan var att bilen fortfarande
befann sig på ön, skriver Pontus
Oscarsson.
Under insatsen blev det längre väntetider då en pejling efter fordonet
pågick med hjälp av ett SIM-kort i bilen.
Dock lyckades inte BMW få fram bilens
position, varpå insatsen till slut var
tvungen att avbrytas och bilen larmades ut för allmän spaning.
Strax innan försökte en man ta sig
in i en villa på Kullavägen men avbryter då han ser att huset är försett med
övervakningskameror.
Andreas Lindberg
(från Lidingö Nyheter)
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Nya ägare till Mink i Brevikshamnen
Vattenverket

Vattenverket vid Kottlasjön fick nya
ägare i slutet av sommaren. Högberga
Gård sålde verksamheten till Lidingöprofilerna Mia Granath och Staffan
Wendt.
För två år sedan väckte Högberga
Gård liv i Vattenverket vid Kottlasjön
och gjorde det till sin bakficka. De förvandlade det hundraåriga vattenverket
till kafé, mikrobryggeri, konferens- och
festlokal och har sedan dess lockat
många förbipasserande.
Mia Granath är entreprenör och
inredare och har bland annat drivit Elfviks Gård, Långängens Gård samt varit
vd för Pier 16 i Gåshaga. Staffan Wendt
tillhör familjen som startade bageriet
Kringlan 1923.
– Vi är väldigt förtjusta i Vattenverkets sköna atmosfär och spontana
stämning och lovar att behålla den
samtidigt som vi förstås vill utveckla
konceptet med nya erbjudanden, säger
Mia Granath. Bland annat har mikrobryggeriet nedmonterats och ersatts
av eget bageri.

Ny kran i hamnen
Breviks båtsällskap lät montera en ny
mastkran i hamnen i våras. Man fann
också en ny bättre plats i hamnen,
längst in i hörnet mot Saltsjövägen.

I våras iakttogs minkar vid ett par tillfällen längst in i Brevikshamnen. Det var
minst två minkar, troligen ett par, som
helt orädda simmade och lekte i vattnet intill en pontonbrygga, den så kallade D-bryggan. I ett par hål i betongen,
avsedda för kabeldragning, sågs minkarna krypa in och ut.
Minken, som egentligen heter amerikansk flodiller, härstammar från
Nordamerika. Den har inplanterats
av människan i Sverige, och räknas
fortfarande som en främmande art i
landet. Ursprungligen togs de hit för
uppfödning för den vackra pälsens
skull. Många minkar har under åren
rymt från minkfarmerna, och nu går
spridningen i det vilda inte att stoppa.
Minken inverkar negativt på flera
inhemska arter, till exempel sjöfågel.
Minken är en snabb och skicklig
jägare och tar ägg, fågelungar och till
och med vuxna sjöfåglar. Den lever
också av groddjur och fisk. En vuxen
mink blir 35–40 cm lång, plus svansen
på 13–23 cm. Honan får 4–6 ungar i en
kull.
Förutom människan har den inte
särskilt många fiender, vilket är vanligt
när det gäller inplanterade arter. Havs-

örn har dock setts fånga en och annan
mink.
Ute i skärgården har minkar slagit
ut många viktiga sjöfågelkolonier, med
bland annat tordmular, grisslor och
skräntärnor. Skärgårdsstiftelsen och
Länsstyrelsen arbetar regelbundet med
skyddsjakt, för att åtminstone försöka
skydda de mest värdefulla fågelkolonierna. Minken får jagas året runt.
I Brevikshamnen kan man känna
en viss oro för att de tar sig den korta
sträckan över Seglarvägen till Svandammarna. Där finns (eller har funnits)
häckande sothöns och ett grodbestånd.
Johan Ahlbom
(från Lidingö Nyheter)

Otillåten äppeldumpning
Breviksängarna saknar i princip marklutning och har därigenom en tendens
att lätt bli försumpade. För att förebygga detta är det därför väldigt viktigt
att hålla dikena rena.
I Villaägareföreningen har vi under
många år kämpat för att få dräneringen
av ängarna att fungera – och Lidingö
stad har lagt ner avsevärda resurser på
att rensa diken och vägtrummor. Resultatet har varit mycket gott.
Nu under hösten är det många av
oss boende i området som har trädgårdsavfall av ta vara på. Tidigare i
höst har det dumpats en större mängd
äpplen och en del ris från nyponbuskar
i ett av ängens diken vid Kragenäs. Vid
andra tillfällen har lövhögar och häckklipp också hamnat i ängens diken. Alla
bör vara medvetna om att man inte
lägger trädgårdsavfall eller annat avfall
i dikena då det saboterar ängarnas dränering och skönhetsvärden.

Otillåten dumpning, foto från den 20
september.

Löv och annat trädgårdsavfall
lägger man i kompost på den egna
tomten eller kör till Södergarn alternativt Stockby. Man kan också från staden
beställa särskilda trädgårdskärl för
regelbunden hämtning.
Äpplen som man vissa år kan skörda
stora mängder av i villaträdgårdarna,
kör man med fördel till Lidingö Musteri
i Grönsta.
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Scouter i båtolycka

Kollisionen var allvarlig. Masten bröts av på scoutbåten.

En kväll i början av juni vid 18.30-tiden
inträffade en båtolycka utanför Breviks
båthamn. En mindre motorbåt krockade med en av Lidingö-Breviks sjöscouters segelbåtar. I segelbåten satt fyra
flickor och en vuxen ledare. Kollisionen
var kraftig och masten på båten bröts
av. Ingen av dem som satt i båtarna
hamnade i vattnet.
Ett stort pådrag av räddningstjänsten var snabbt på plats. Två brandbilar
med räddningsbåtar, två ambulan-

ser och båtar från sjöräddningen och
brandförsvaret hade anlänt när Nya
Meddelandens (tillika Lidingö Nyheter)
reporter kom till platsen.
Ingen av barnen, som är i 10–12-årsåldern blev skadade fysiskt, men var
kraftigt chockade och nerkylda. De
blev omhändertagna av ambulanspersonal och satt inlindade i filtar. Barnens
föräldrar kallades snabbt till platsen.
Motorbåten körde av okänd anledning på segelbåten, en tänkbar orsak

Arg
kalsongman
i hamnen!
Se tidningsartikeln här intill. Denna allvarliga incident fanns med i Lidingö Tidning den 20 september
1958.
Sjövillan låg tidigare nere vid hamnen, där den så
kallade Piratparken (lekplatsen) nu ligger. Sjövillan
revs (brändes upp) av Brandkåren i mitten av 1960talet.
Klippet hittades av Carl-Henrik Ankarberg, vice
ordförande i Lidingö Hembygdsförening. Han
har plöjt igenom i stort sett vartenda nummer av
Lidingö Tidning som finns på Lidingö Museum.
Någon som hört talas om vilka dessa figurer kan
ha varit? Mejla andreas@ifkmedia.se
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Två båtar för undsättning var på plats. Sjöräddningssällskapets Rescue Rebecka af Odd Fellow och Storstockholms
Brandförsvars båt Fenix. Sjöpolisen tillkallades också.

kan vara att föraren kan ha blivit bländad av solen. Föraren och hans sällskap
var av naturliga skäl också chockade.
När Nya Meddelandens/Lidingö Nyheters reporter var på platsen väntade de
på sjöpolisen som var på väg.
Om föraren av motorbåten blir
dömd för vårdslöshet i sjötrafik, kan
han dömas till böter eller fängelse i upp
till sex månader.
Text och bild Andreas Lindberg
(från Lidingö Nyheter)
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Julrecept från Hemköp Brevik

Hemgjord julsenap

Ingredienser (4 port)
0.5 dl gula senapsfrön
0.5 dl bruna senapsfrön
1.5 dl vatten
0.5 msk ättiksprit 12 %
1 tsk salt
3 msk honung
2 msk matolja

Gör så här
1. Blanda senapsfrön, vatten
och ättiksprit i en glasburk.
Täck med plastfolie och låt
stå i rumstemperatur i 2
dagar.
2. Blanda med salt och
honung och mixa i matberedare eller med stavmixer tills
fröna har krossats. Fortsätt
mixa och tillsätt oljan. Häll
upp i en ren burk och förslut
med lock. Låt stå i kylen i 2–3
dagar före servering.

!
LIDINGÖ BREVIK

Karamelliserad brysselkål
med ingefära, vitlök och chili

6–8 portioner
cirka 25 minuter
Ingredienser
1 kg brysselkål
1 schalottenlök
2 cm ingefära
2 vitlöksklyftor
1 färsk chili
2 msk honung
1 msk risvinäger
2 msk olja
1 msk smör
salt och svartpeppar

Gör så här
1. Ansa och halvera brysselkålen.
Strimla schalottenlöken, ingefäran
och chilin, finhacka vitlöken.
2. Stek kålen i smör och olja 8–10
minuter, tillsätt lök, ingefära, chili
och stek ytterligare 2 minuter. Häll
på risvinäger och honung och
koka snabbt 2 minuter, smaka av
med salt och peppar.
3. Servera till revbenspjäll, rostad
pumpa eller julskinkan.

!
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 dec 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 dec 2020.
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Ny strandskoning
av piren i Brevik
På den yttre piren i Brevikshamnen har staden nyligen lagt en ny strandskoning av
krossat berg. Den gamla strandskoningen var urgröpt av svallvågor så man befarade att isen skulle skada piren.

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 konferens-

stolar 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.

Våra historiska skrifter
om Högberga & Brevik
Finns 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
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Hyr en
Lidingöguide
En välkommen och annorlunda födelsedagspresent, eller ett företagsarrangemang kan vara att hyra in en
Lidingöguide och göra en guidad
promenad eller varför inte en busstur
på ön.
Sedan 2013 finns ett tiotal Lidingöguider med kunnande om Lidingös
historia. Leif Aringer och Åsa Backlund
är två av dem och de bor i vårt
område.
Du kan läsa om en tur i Lidingö
Nyheter på lidingonyheter.se. Sök
”Okänd ö” så hittar du artikeln.
Läs mer på Lidingöguidernas hemsida, www.lidingoguiderna.se.
Lidingöguiderna erbjuder olika
typer av guidningar, både för företag
och privatpersoner, stora som små.
De kan skräddarsy en guidning för
just dig och utifrån dina önskemål. De
ger också förslag på lämpliga turer
beroende på hur många man är och
hur mycket tid man har.
De hjälper till att hitta öns
smultronställen och berättar om
vår rika historia bland runstenar,
gamla gårdar, vackra hus och
byggnadsminnen.
Här är några turer man kan välja:
• Stora eller lilla Lidingöturen
• Lidingö för nyinflyttade
• Naturvandringar och
kvarterspromenader
• Kondis och kondisturen
• Villastaden med dess arkitektur
• Cykelturer
• Öns gamla gårdar
• Lidingös nio byggnadsminnen

Hjälp till med ny historisk bok
Högberga-Breviks villaägareförening har gett ut två böcker
om vårt områdes historia. Den senaste kom 2015. Nu tycker
vi att det är dags igen. Ett femtontal kapitel är klara, men det
behövs fler. Kanske sitter du inne med en historia som inte
publicerats? Ett minne, hus eller människor från vårt område?
Kanske har du bilder tagna i Högberga eller Brevik? De vill vi
gärna låna och scanna av. Så bidrar du till del 3 av boken om
historier från Högberga och Brevik. Mejla till Andreas Lindberg andreas@ifkmedia.se, eller ring 0708-65 85 84.
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Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen föranmälan) mån, tisd, tors
kl 09.30–15.00
ons kl 12.00–15.00.

Söndag 22 november

Söndag 20 december

11.00 Gudstjänst
Gunnar Olofsgård.
Musiker Anna Birgersson.

11.00 Gudstjänst
Fanny Linder.
Kören Lidingö Capella.
Musiker Li Ringquist
Östman.

Högsta pris det senaste halvåret:
Klippuddsvägen 2C som gick för 29 milj kr.

Julafton torsdag 24
december

Sålda fastigheter

Söndag 29 november, 1:a
advent
11.00 Gudstjänst
Fanny Linder och
Helena Hansson.
Kyrkokören och
kören Lidingö Capella.
Musiker Stefan Själander
och Li Ringquist Östman.

Söndag 6 december
11.00 Gudstjänst
Gunnar Olofsgård.
Lidingö Gospel. Musiker
Anna Birgersson.

Söndag 13 december,
Luciadagen
11.00 Gudstjänst
Helena Hansson.
Musiker Anna Birgersson.
16.00 Luciakonsert
Helena Hansson.
Körerna Lidingö Kids
och Lidingö Youth Choir
under ledning av Anna
Birgersson.

Lördag 19 december
18.00Julkonsert
med Lidingö Gospel
under ledning av Anna
Birgersson.

11.00 Barnens julbön
Fanny Linder.
Barnkören Lidingö Kids.
Musiker Anna Birgersson.
17.00 Julbön
Leif Lindström.
23.30 Midnattsmässa
Helena Hansson.
Lidingö Gospel.
Musiker Anna Birgersson.

Juldagen fredag
25 december
07.00 Julotta.
Kören Lidingö Capella.
Musiker Li Ringquist
Östman.

Nyårsafton torsdag
31 december
17.00 Nyårsbön
Kyrkoherde Magnus
Östling. Sångsolist.
Musiker
Anna Birgersson.

i Högberga och Brevik de senaste månaderna
Datum

Adress

27 mars Barrstigen 40
9 maj
Löparstigen 5A
14 maj Östervägen 11
18 maj Herrgårdsstigen 6
20 maj Herrgårdsstigen 8
24 maj Säterstigen 8
29 maj Klippuddsvägen 1A
1 juni
Tallrisstigen 31
17 juni
Högbergavägen 14
8 juli
Apelvägen 1A
21 aug Klippuddsvägen 2C
30 juli
Äppelstigen 14
19 aug Vårdkasstigen 5
22 aug S:a Kungsvägen 227B
1 sep
Herrgårdsstigen 12
1 sep
Säterstigen 4
6 sep
Grindstigen 3D
16 sep
Apelvägen 3
18 sep
Grindstigen 3B
10 sep Roskullsvägen 17
29 sep Saltsjövägen 20
7 okt
Norrkroken 10
14 okt
Drabantvägen 7B
18 okt
Höguddsvägen 35
23 okt
Saltsjövägen 41
28 okt Herrgårdsstigen 15
		

Boyta
204
238
174
105
105
241
188
88
178
160
235
108
200
206
105
319
159
169
120
250
208
303
120
151
122
124

Tomt Pris milj kr
461 10,50
1 076 15,70
793 16,75
124
7,25
152
7,70
928 11,80
709 11,85
169
7,03
1133 12,20
842 11,25
776 29,00
124
7,20
1857 15,30
935 12,10
152
7,60
891
16,0
363 10,87
970 13,10
404 10,95
1 433 14,50
1 190 13,50
1 038 19,50
1 151 12,30
788 11,10
1 222 13,40
255
9,15

Medelvärde		
12,60
förra perioden		
10,55
Medianvärde		
12,15
förra perioden		
11,10
Pris kr/kvm 71 528
förra perioden		 61 698
Uppgifterna är hämtade från booli.se i början av november
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.
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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

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

Högberga Gård

Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se

Breviks förskola

Gatubelysning

Breviks Båtsällskap

Ristorante Granduca

Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu

Högberga Bageri & Café

Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00 lör
07.30-17.00 sön 09.00–16.00
Café Vattenverket

Insjöhagsvägen 14
Tel 08-766 09 29
info@vattenverket.se
Alla dagar 09.00-17.00
Restaurang Bryggan

Nordstrands mäkleri

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

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

Felanmälan

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49

ÖVRIGA
Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se

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

LIDINGÖ STAD
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.

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

Gåshagaleden 12
www.restaurangbryggan.se
För tillfället stängt för
ombyggnad. Se hemsida för
mer information.

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

KONFERENS, HOTELL

Lidingö Breviks Sjöscouter

Breviks kyrka

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

Centrum
Friggavägen 22
Tel 08-544 805 60
lidingo@handelsbanken.se
mån, ons, tors 10.00–16.00
tis 10.00–18.00, fre 10.00–15.00

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
Stockby Returpark

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

Högberga-Breviks villaägareförening
c/o Åkerhielm, Sälgstigen 1,
181 62 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

16

H

Te
w
A

Fr

Te
ti
lö

B

Te
m
lö

B
sk

Te
m
lö

F

A

B
Te
in

F

Ta
Jo
Te

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

A

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.

B

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 420 st i slutet av 2020. Varje
anslutet hushåll räknas som en medlem, därför representerar vi 3–4 gånger
fler invånare.
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.
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