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Kulturmiljöprogram vill "k-märka"
en av fyra fastigheter
Lidingö stad tog i våras fram ett förslag till nytt Kulturmiljöprogram för
öns byggnader och områden. Från Högberga-Breviks villaägareförening
har vi tillsammans med andra villaägareföreningar och samarbetsorganisationen Lidingövillor reagerat på förslaget.

Vi uppskattar att staden bevakar de fina kultur- och miljövärdena
på ön, men det får inte gå till överdrift – som i förslaget där cirka en
fjärdedel av alla fastigheter föreslås bli "k-märkta" med risk för att
mycket av positiv utveckling och förändring av dem stoppas.
Den stora omfattningen innebär onödigt stora kostnader för
staden för övervakning, registrering och bygglovshantering och för
fastighetsägaren stora bygglovskostnader, bortkastad planering och
projektering. Och inte minst vill vi ge fastighetsägaren sitt fulla ansvar
och initiativ för sin egen fastighet, som ju bör vara bäst på att både
bevara och utveckla. Detta måste framgå av ett nytt förslag.
Vi efterlyser dels kriterier för K-märkning, dels precisering av vilka
fastigheter som skall märkas och dels att det skall framgå vad som
får och inte får göras på fastigheten och hur det skall presenteras för
läsaren.

Johan Ahlbom

Fler villor i Brevik

P

å tomten till Villa Brevik kommer nu sex hus med två bostadsrätter i varje att byggas (se sid 4–5). Försäljningen började för
ett par veckor sedan och alla bostäderna är redan sålda. Var det
för billigt? Nja, 13,4–14,3 milj kr fick köparna betala, så det var
inte gratis, precis. Men läget, läget och läget, som mäklarna brukar säga,
förklarar nog den höga prislappen. Och man får mycket för pengarna om
man jämför. Tre våningar i suterräng, fantastikt fin utsikt och ett av de
bästa områden man kan bo i. Tycker i alla fall vi som bor här.
Villaägareföreningen påverkade det planerade bygget ganska aktivt
i ett tidigt skede. Ursprungligen var planerna att bygga flerfamiljshus på
tomten. Efter band annat vår kritik togs ett nytt förslag fram. Men med
i vårt tycke för hög höjd på husen. Vi blev hörsammade igen och nu ser
området ut att bli riktigt fint, tycker vi.
Vår förening försöker påverka politiker och andra som bestämmer när
det ska till förändringar i området. Och det gäller att vara envis. Jag tror
vår naturexpert Johan Ahlbom har hållt på i fem år med att få Stora Allén
att bli nyplanterad. Och nu i höst ska det äntligen bli verklighet. Det har
inneburit en del kompromisser, men så är det alltid i förhandlingar. Om
det kan du läsa på sidan 7.
Vi har också varit inblandade i det nya Kulturmiljöprogrammet, som du
kan läsa om i notisen ovan. Vi vet ännu inte när staden har ett nytt förslag
att presentera, men att det kommer att omarbetas är klart.
Jag kan också tipsa om att det lönar sig att anmäla om man ser något
som gått sönder, om klotter (se sid 6) eller annat som borde åtgärdas.
Lidingö stad har en tjänst på sin hemsida som heter "Felanmälan" som i
de flesta fall fungerar utmäkt.
Prova den!
Med det vill jag önska er en
skön vår och sommar!
Vi saknar en del medlemsavgifter
för 2021. 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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Vi hoppas på
ett "normalt"
årsmöte
Torsdag 23 september
Årsmöte med Högberga-Breviks villaägareförening hålls som vanligt, det vill
säga i ett fysiskt möte, om pandemin
tillåter.
Vi har bokat in den 23 september. Det
börjar 19.00 med ordinarie 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
hoppas vi få en föreläsare som kan
berätta om något intressant ämne. Vad
det blir och var det blir är ännu inte
bestämt. Så håll koll på hemsidan, där
kommer vi att publicera det i god tid
innan, samt att skricka ut mejl till de
som lämnat sin e-postadress till oss.
Högberga-Breviks villaägareförening
hittar du på www.lidingovillor.se

Styrelsen 2020/21
Vid årsmötet i september 2020 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
Åkerhielm
ordförande

Johan
Ahlbom
vice ordförande

Håkan
Helander
kassör

Birgitta
Sjöberg
huvudombud

Johanna
von Schoultz
kvartermästare
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Lindberg
redaktör
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sponsring

Robert
Nordstrand
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Bottenrensning i
Brevikshamnen
En dag i början av januari tog dykare
från föreningen ”RenaMälaren” årets
första dopp i Breviks Båthamn.
Anledningen till att dykarna fanns
i Brevikshamnen var för att rensa
hamnbassängen från skräp som
hamnat där ofrivilligt eller med avsikt.
Föreningen har under flera år
genomfört regelbundna dykningar
vid olika båtklubbar och vid kajer
och hamnar runt Stockholm. Senast
kunde Lidingö Nyheter berätta om
dykningarna i Bosön i november.
Dykjobbet i Brevik utfördes av åtta
dykare, sex grabbar och två tjejer,
som professionellt kammade av hela
Åtta dykare arbetade hela dagen i det och landpersonal nollgrabottenytan i hamnen. På land stod ett
diga vattnet. Ett gott samarbete mellan dykare krävdes.
20-tal medhjälpare och bistod med
säkerhetslinor och mottagning av
”fynden”. Det visade sig dock vara svårt
att hitta allt som under åren tappats
överbord, då det lösa slamlagret
uppgick till över en meters tjocklek (!).
Men efter några timmars sökande
hade ”fynden” ökat kraftigt i antal. I
hamnen fiskades upp ett stort antal
bildäck (använda som fendrar), 4–5
bilbatterier, en propeller, glasflaskor,
fendrar, båtkapell, båtmattor och
mycket annat smått och gott. Det
mesta är förmodligen tappat i sjön av
misstag eller har blåst i sjön, dock med
undantag av båtbatterierna som kan ha
”tappats” på väg iland.
Dykningarna fortsatte utanför
ångbåtsbryggan, nu utanför
Slutresultatet blev många bildäck, blybatterier, cyklar, kundvagnar,
båtklubbens område. Här fanns de
varuburar och mycket annat.
stora och lite spektakulära grejorna.
Varuburar, kundvagnar, en cykel samt
en del lämningar från troliga rån och
stölder; en sedelbox, en kassaskåpsdörr
och gott om revolverammunition! Även
en bil hittades, som dock inte bärgades.
Breviks Båtsällskap skänkte 10
000 kr till föreningen i samband med
dykningarna.
		
Johan Ahlbom & Andreas Lindberg
Foto: Johan Ahlbom
och Anders Janesten

Även brottsrelaterade föremål hittades, som kassaskåpsdörr,
sedelbox och revolverammunition.
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Så blir de
nya villorna ...
Planerna för de nya bostadshusen
invid Villa Brevik har nu tagit fastare
form. De gamla restaurang- och
hotellbyggnaderna revs under den
gångna hösten och vintern.
Under våren 2021 kommer markarbeten
och grundläggning av de nya husen att
ske. Huskropparna, som kommer att
levereras prefabricerade, planeras för
levereras i höst.
Det blir totalt tolv bostäder i sex
parhus, som säljs som bostadsrätter.
Priserna ligger på 13,4-14,3 milj kr.
Intresset är mycket stort. Vid denna
tidnings pressläggning i mitten av mars
var redan elva av de tolv bostäderna
sålda.
Gestaltningen av husen anknyter till
arkitekturen från Breviks byggnadstid
med efter sekelskiftet 1900.
Så här kunde man läsa i säljprospektet från Midroc:
"Varje bostad blir cirka 239 välplanerade kvm fördelade på tre plan, varav ett
i suterräng. Inte nog med att du får sex
till sju rum och kök. Som extra vardagslyx har du golvvärme i hela hemmet och
fyra badrum att välja på. Man fick också
veta att det ingick tvättstuga, uteplatser,
balkonger och två parkeringsplatser till
varje hus."
Vidare skriver man: "Entrévåningen
bjuder på hela 2,8 m i takhöjd och
översta våningen på 2,6 m. Takhöjden på
suterrängvåningen varierar mellan 2,65
och 2,95 m i de olika husen – även det
över standard. Generöst sällskapsrum
med öppet samband mellan kök, middagsbord och soffmys."

Vy över hus 6 och 5 utefter Trädgårdsvägen, sett från Drömstigen.
Illustration DinellJohanson för Midroc.
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Flygbild över området, inramat av Lyckostigen till vänster, Drömstigen till höger och
Trädgårdsvägen längst ner. Illustration Midroc AB

Lyckoterrassen kallar Midroc bostadsrättsföreningen för. Så här kommer villorna att
placeras på tomten. Markplanering: Bjerking AB för Midroc.
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Rivningsarbetet är nu färdigt. Grundläggnning sker under
våren och om ett halvår är det klart för inflyttning.

Rivningsfoton: Johan Ahlbom

... och de är redan sålda

Vy över hus vid Södra Kungsvägen.
Illustration DinellJohanson för Midroc.

5

Nya Meddelanden • vår 2021

Problem med klotter
Under senhösten uppstod problem
med klotter på flera ställen i
Brevik. Problemen började vid
omklädningshuset vid Breviksplanen,
på apparatskåp, i viadukter och till och
med den kulturhistoriskt värdefulla
Ångbåtspaviljongen från slutet av
1800-talet vid Breviks brygga.
Villaägareföreningen anmälde
genast klottret till staden, som har
nolltolerans mot klotter. Det ska bort
snarast möjligt. Det sanerades raskt,
men återkom tyvärr på flera ställen.
Rent tekniskt är det svårt att få bort
klottret till 100%, det blir nästan alltid
något litet kvar.

Även Lidingö Hembygdsförenings
historiska skylt och Villaägareföreningens
fågelskylt drabbades.
Johan Ahlbom

Slukhål vid Högudden

Invid stigen nedanför Villa Högudden
har svallvågor från sjön gröpt ur
marken precis innanför kajkanten, så
att ett flertal så kallade slukhål har bildats. Hålen är relativt djupa och ligger
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så nära den välfrekventerade gångstigen att de kan ses som en säkerhetsrisk. Föreningen har uppmärksammat
staden på dessa risker och staden
planerar nu åtgärder under våren.

Samtidigt bör stenkajen ses över och
säkras.
			
Johan Ahlbom
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Stora Allén ska nyplanteras
Efter flera års utredande och diskuterande är det nu klart att Stora
Allén kommer att nyplanteras i
höst. Beslutet togs inom Lidingö
stad i höstas.
Den gamla allén hade anor från slutet
av 1800-talet då den planterades av
ägarna till Breviks herrgård. Allén, som
bestod av gråpoppel, alm och asp har
haft en tuff tillvaro. Många av gråpopplarna fälldes när Breviksplanen kom
till – och byggdes ut. Almarna har på
senare år dött av almsjukan. De gråpopplarna som fortfarande finns kvar
har vuxit till jätteträd och bryts sönder
av vind och snö. Fyra-fem stycken finns
kvar närmast Saltsjön.
Nu har man valt ut trädslag som ska
klara de fuktiga jordarna, närheten till
bollplanen och ett
varmare klimat. Det
kommer att planteras avenbok, pyramidavenbok och
pelarformig silverlönn.
Johan Ahlbom

Avenboken som träd kan bli 15-18 meter hög och få en
diameter i kronan på 8-10 meter. Det speciella med avenboken är att den inte fäller löven på vintern.

Ny stig i Badhusparken
Precis innan vintern kom, gjorde
stadens entreprenör klar den
grusade stigen som sneddar genom
Badhusparken. Stigen följer ett lerigt
stråk som trampats upp i gräset genom
åren. Den nya stigen har nyttjats flitigt
av Breviksborna.
”Badhusparken” är det över
etthundra år gamla namnet på parken
mellan Piratparken (lekplatsen) och
villorna vid Kragenäs. Parken fick sitt
namn efter det Kallbadhus som låg
en bit utanför stenkajen. Kallbadhuset
byggdes sommaren 1912.
Johan Ahlbom
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Radonsanering –
så går det till
Som vuxen andas du ungefär sex
liter luft per minut. Det motsvarar
ungefär 20 liter luft per minut för en
tvåbarnsfamilj. Trots att vi blir alltmer
medvetna om maten vi stoppar i oss,
och hur viktigt det är med motion
och sömn, tänker vi inte så mycket på
luften. Nästan som att vi tar den för
givet.
Radon är en radioaktiv gas som
varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet
radium sönderfaller. Radon i luft mäts
i enheten Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) som anger antalet sönderfall
av radon per sekund i en kubikmeter
luft. Riktvärdet för bostäder i Sverige
är 200 Bq/m3.
I Sverige har hundratusentals bostäder för höga radonhalter. Regeringen
har därför beslutat att återinföra bidragen för radonsanering i småhus. Syftet
är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i
bostäder. Det statliga bidraget ger möjlighet att sänka radonhalten i hus som
ligger över riktvärdet 200 Bq/m3.
En uppskattning pekar på omkring
500 cancerfall, främst lungcancer,
per år som kan härledas till radonexponering.
Radon från marken är den i
särklass vanligaste orsaken till
förhöjda radonhalter i inomhusluft.
Radonhalterna i inomhusluften
varierar med årstiden. Variationerna
beror främst på förändringar
i utomhustemperaturen och
vindförhållanden. Halterna varierar
också över dygnet och från rum till
rum liksom hur ventilationssystemet
fungerar.
I Sverige har vi tre möjliga
radonkällor:
• Marken – inverkan på olika sätt för
graden av radonhalt
• Byggnadsmaterialet – främst
s.k. blåbetong som tidigare flitigt
användes vid husbyggnad
• Hushållsvattnet (gäller bara vid
djupborrad egen brunn).
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Radon kommer från marken, byggnadsmaterialet eller brunnsvatten.

För enskilda villaägare finns idag ingen
lagstadgad skyldighet att mäta radon
i sina egna befintliga bostäder. Vid all
nybyggnation kan däremot alltid ställas krav på att radonhalten kontrolleras
av byggherren. Kontroll av radonhalten
rekommenderas dock i alla hus som
inte är mätta, samt efter om- och tillbyggnader. Höga radonhalter går alltid
att sänka. Kostnaderna för att åtgärda
radonproblem är i de allra flesta fall en
liten del av husens värde.

genomföras på ett föreskrivet sätt.
Om årsmedelvärdet på radonhalten
ligger över referensvärdet på 200 Bq/
m3 behöver man göra en besiktning
för att undersöka orsaken till det förhöjda värdet. Detta kan göras av företag som arbetar med konsul-tation och
besiktning inom radon. Då genomförs
mätningar med specialinstrument
för att kunna identifiera var radonet

Tre viktiga steg för att sänka
radonhalten i hus.
Mätning av radonhalten, besiktning
och konsultation och åtgärd är de tre
stegen för att kunna sänka radonhalten till eller under riktvärdet på 200
Bq/m3 som årsmedelvärde.
För att erhålla ett korrekt
årsmedelvärde av radonhalten
i huset ska man genomföra en
mätning på minst två månader under
eldningssäsong (1 oktober–30 april)
med radondosor från ett ackrediterat
radonlaboratorium. Mätningen skall

Radonsug är en utrustning som kan användas i byggnader för att förhindra att
för höga halter av radon och radondöttrar uppträder i inomhusluften. Om
marken under huset har höga radonhalter som tränger in genom golvet, kan en
radonsug installeras.
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kommer ifrån, detta för att kunna ge
bästa underlag till en framtida åtgärd.
Med underlag från en besiktning,
har man underlag för att kunna genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.
Särskilda företag använder olika
metoder beroende på vad som är
orsaken till de förhöjda radonhalterna.
Det kan vara klokt att vända sig
till något av de cirka 30-tal godkända
företag, som är medlemmar i Svensk
Radonförening (www.svenskradonforening.se), i Storstock-holmstrakten som
arbetar med mätning, konsultation och
besiktning och som oftast också kan
utföra åtgärder för att sänka radonhalten. Svensk Radonförening ställer
kvalitetskrav på sina medlemmar och
den som utför åtgärderna måste ha
dokumenterad kompetens avseende
radonsanering.
För mätning, konsultation, besiktning och åtgärder används olika typer
av utrustningar och material. Det kan
vara allt från mätinstrument, radontät
film, radonsugar, radonbrunnar med
mera. Detaljer framgår av hemsidan
www.radonmätningar.se.
Det bör noteras att en förutsättning
för att erhålla radonbidrag från Länsstyrelsen i samband med en åtgärd är
att mätningarna ska vara utförda av ett

ackrediterat radonlaboratorium samt
att det genomförts en besiktning.

Vem kan få radonbidrag?
Radonbidrag lämnas med 50 procent
av skälig kostnad för åtgärdena, dock
högst med 25 000 kr. Bidrag under
2 000 kr betalas inte ut. Detaljerad
information om radonbidrag finns på
Boverkets hemsida, www.boverket.
se. Men det gäller att vara snabb med
ansökan under 2021 eftersom det finns
uppgifter om att bidraget kan komma
att avskaffas till 2022.
Radonbidrag kan sökas av den som
äger och själv stadigvarande bor i ett
en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 i årsmedelvärde.
Det krävs även att olägenheten inte är
ringa eller helt tillfällig.
Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att
huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 Bq/m3 inomhusluft.
Det kan till exempel handla om ventilationsåtgärder, tätning mot mark eller
installation av en radonsug. Observera
att bidrag inte kan lämnas för sådana
åtgärder som påbörjats innan en ansökan inkommit till länsstyrelsen.
Anders Wikman

Recept från Hemköp Brevik

Pico de Gallo
Den här snabba tomatsalsan kan sägas vara
Mexikos nationalsås.

Ingredienser (4 port)
200 g kvisttomater, hackade
1 knippe koriander, hackad
1 st silverlök, finhackad
1 st jalapeño, finhackad
1 st lime (ca 2 msk färskpressad juice)
1 nypa salt

Gör så här
1. Blanda tomaterna med silverlöken, den
urkärnade chilin och koriandern.
2. Tillsätt limejuice och smaka av med salt.

Hur går processen till?
• Ansökan om bidrag enligt mall
görs skriftligen till länsstyrelsen
i det län där huset ligger.
• Länsstyreslen prövar frågan om
bidrag enligt särskilt protokoll.
• Länsstyrelsen beslutar i varje
enskilt ärende när åtgärderna
skall vara färdigställda.
• Bidraget betalas ut av Boverket
i efterskott när arbetet är slutfört. Till begäran om utbetalning skall bifogas en kopia av
fakturan för radonsaneringsåtgärderna.
• Ett villkor för bidraget är en
uppföljningsmätning av radonhalten efter saneringsåtgärderna som skall skickas till
länsstyreslen.
• Den detaljerade beskrivningen
om radonbidrag finns i ”Förordning (2018:158) om bidrag till
åtgärder mot radon i småhus”.

Mojo Rojo
En sås som är god till nästan allt! Testa till grönsaker, gryta eller grillat.
Recept från Gustav @javligtgott Johansson i samarbete med Hemköp.

Ingredienser (4 port)
1 st hackad rödlök
4 st tunnskivade vitlöksklyftor
2 st fintärnade röda paprikor
1 msk torkad oregano
2 tsk spiskummin
1 msk rökt paprikapulver
1 tsk chiliflakes
2 st fintärnade tomater
1 dl vatten
0.5 st citron (ca 1–2 tsk färskpressad
saft)
1 nypa salt, 1 msk olivolja till stekning

Gör så här
1. Hetta upp olivolja I en tjockbottnad kastrull och fräs lök, vitlök och
paprika på medelhög värme tills allt börjat brynas och löken mjuknat.
2. Tillsätt oregano, spiskummin, paprikapulver och chiliflakes och låt
steka någon minut tills det börjar dofta gott.
3. Rör ner tomaterna och låt steka i kastrullen i cirka 10 minuter tills
tomatköttet faller isär och allt blivit till en grov röra. Smaka av med
salt. Mixa slätt till en krämig sås. Späd med vatten tills konsistensen är
krämig. Smaka av med salt och citronsaft.
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Nya och
Björkarna
gamla namn faller
i Brevik

Många av oss tycker det är viktigt att gamla ortsnamn
bibehålls och inte förvanskas. I Brevik har vi börjat gå
igenom namnfloran för att försöka få tillrättat det som
blivit fel.
Nere vid Brevikshamnen har den lilla park som ligger mellan
Piratparken (lekplatsen) och Kragenäsvillorna i stadens kartor
fått ett så kallat ”hitte-på-namn”: Breviks Strandpark. Det
namnet har området aldrig haft. Parken heter sen början av
1900-talet Badhusparken, efter det kallbadhus som låg utanför
stranden. (Det kommer en utförlig artikel om Kallbadhuset i
vår kommande historiska bok).
Lika tokigt är att Breviksängarna i stadens kartor likaså har
benämnts Breviks Strandpark.
Ett nytt namn som föreningen gärna vill ”stadfästa” är Norra
Allén, mellan Hövdinge- och Drabantvägarna. Den har, vad
vi vet, saknat namn och vi utlyste därför en liten tävling i ett
tidigare nummer av Nya Meddelanden. Det vinnande förslaget
var just Norra Allén, med tanke på att vi i Brevik redan har
både Östra och Västra Allén.
Vi har från Villaägareföreningen hemställt hos Lidingö stad
att fastställa dessa namn.
Johan Ahlbom

I Olympialunden (Björkdungen) på Breviksängarna
planeras samtliga björkar att ersättas av nya. De nuvarande
björkarna är självsådda på den träningsplan som anlades
på platsen inför Olympiaden i Stockholm 1912. Björkar blir
i allmänhet inte så mycket äldre än etthundra år, så dessa
har passerat gränsen.
För ett par år sedan påbörjades projektet och 60 nya
björkar planterades. Sedan dess har genomförandet av
ekonomiska skäl avstannat, men nu är det meningen att
det ska återupptas igen och att resterande nyplantering ska
ske till hösten 2021.
Om inget görs kommer de att falla av sig själva, med
olycksrisker som följd. Under hösten 2020 fälldes ett
halvdussin björkar som var döende och ansågs som
riskträd. Bilden visar att i detta fall hann vinden före.
Johan Ahlbom

Riskfria matköp i Hemköp
Vi kan rekommendera att gå och handla riskfritt i Hemköp. Kl 07.00 –
08.00 varje tisdag och fredag har Hemköp öppet enbart för äldre och
personer i riskgrupper. Då är det lite folk i butiken och det känns tryggt att
gå dit och handla i stället för att behöva förlita sig på hemlevererans.
Det har ett stort mervärde att kunna gå till butiken och inspireras av
vad som visas där, kunna bedöma mognadsgraden på frukt och grönsaker,
upptäcka erbjudanden med mera,
Tålmodiga pensionärer på behörigt avstånd,
väntar utanför Hemköp en tidig morgon.
Foto: Leif Aringer
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Stora Breviksboken på gång

Killingebrasan
Breviksbadet
inställd igen
Valborgsfirandet i Killinge ställs in på
grund av pandemin.
Högberga-Breviks villaägareförening har varje år bidragit ekonomiskt
med 3 500 kr till Killinge Gåshaga
villaförening som arrangerar valborgsfirandet 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.

!

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. Matserveringen
håller öppet varje dag vid fint väder.
Glass och kaffe säljs alltid i receptionen. Mini-elbilar 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
Reservation för vad pandemin kan
ställa till med.

Breviks kyrka
ligger lågt

På grund av pandemin ligger Lidingö
församling lågt och kommer inte att
hålla några offentliga arrangemang
under våren. Gå in på www.lidingoforsamling.se för aktuell information.

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
tidigare böckerna i princip är slutsålda
funderar vi på att slå ihop all information vi hittills fått fram till ”Stora Breviksboken”.
Författare och redaktörer för boken
är Johan Ahlbom och Andreas
Lindberg från Villaägareföreningen,
med benäget bistånd från CarlHenrik An-karberg i Lidingö
Hembygdsförening.
Underlag till de olika kapitlen har vi
fått från Lidingö stadsarkiv, Stockholms
stadsarkiv, Lidingö Museum/
Hembygdsförening, olika bibliotek,
flera minnesgoda Breviksbor och egna
arkiv.
Planen är att boken ska kunna köpas
inför julen 2021.		

Klipp ur och vik ihop!

Högberga-Breviks
villaägareförening
MEDLEM I LIDINGÖVILLOR LVS

Medlemskort 2021–2022
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller till och med 30 april 2022.
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Fyra villor i Brevik
Brevik har många intressanta villor som är byggda i
början av 1900-talet. Flera av husen är jugendinspirerade, andra är mer nationalromantiska eller klassiska
och några anknyter till den svenska röda stugan. Men
ett gemensamt drag är att villorna är väldigt stora till
ytan, och låg på stora tomter.
I kommande bok om Högberga och Brevik kommer ett antal
villor att beskrivas. Här har vi valt ut fyra av dem.
Vissa av de större husen bland annat i Brevik och Högberga har på senare år uppdelats i bostadsrätter, tomterna

Villa Munthe, Saltsjövägen 25

i vissa fall delats, antingen med huvudbyggnaden kvar eller
att densamma rivits.
Det har visat sig svårt att hitta ritningar på villorna från
byggnadstiden. Allan Abenius bolag fungerade som den
tidens kommun, dvs sålde tomtmarken och godkände
ritningar på husen. Alla ritningar samlades i Abenius källare
i villan på Östra Allén, och det sägs att efter hans död
samlades allt i en stor hög på gården och brändes upp. Om
det är sant vet vi inte, men några byggnadsritningar finns i
alla fall inte kvar.

av dessa fanns en handlingsberedskap när första världskriget
bröt ut. Till följd av de kraftigt höjda
försvarsanslagen 1914—15 fick Munthe
avsluta sin karriär med att förverkliga en
del av sina gamla planer om kustförsvarets
stärkande.
Grannen Carl Lion som bodde ett stycke
längre upp på Saltsjövägen berättade att
general Munthe var ”en snäll och vänlig
General
man som gjorde allt för att grannarna
Ludvig Munthe
skulle trivas”.

Villa Lion, Saltsjövägen 17
General Ludvig Munthes villa vid Saltsjövägen 25. Generalen
var chef för Fortifikationen och villan byggdes runt 1910.

General Ludvig Munthe (1849–1937) verkade under en tid då
den svenska fortifikationen ställdes inför svåra prov. Genom
krigsteknikens snabba utveckling hade stora delar av landets
befästningsverk blivit föråldrade. Stora delar av artilleriet
var föråldrade, fästningsverken uppfyllde inte moderna krav
i fråga om till exempel hållfasthet och dessutom behövdes
kompletterande fästningsverk, skansar och försvarspunkter.
General Munthe kom som chef för fortifikationen att med
stor energi arbeta för att förstärka inte minst det svenska
kustförsvaret, bland annat på Gotland och på ostkusten.
Även i uppbyggandet av Bodens fästning, ”Låset mot finska
gränsen”, var Munthe delaktig.
Genom Munthes pionjärarbeten och senare uppföljningar

Köpmannen Carl Lions villa ligger på Saltsjövägen 17. Den är
byggd i karolinsk stil och uppförd 1912, ursprungligen för LM
Ericsson Jr.

Vin- och grosshandlaren Carl Lion (1883–1974) var född
i Anglais-huset i Stockholm och var på 1890-talet elev i
Carlssons skola. Han var en av de första ”nybyggarna” i

! 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 2022.
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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Brevik, och bodde på Saltsjövägen i en
villa byggd i karolinsk stil. Arkitekturen
med en karolinsk stil var ovanlig under
den här tiden, då mycket som byggdes,
inte minst här i Brevik, ritades i tidens
anda, i jugendstil.
– 1913 blev L M Ericsson Jrs villa på
Carl Lion
Saltsjövägen, som han provisoriskt bott i,
ledig och då köpte jag den, för 28 000 kronor, berättar Carl
Lion. På Brevik hade vi en lycklig tid, ännu bodde inte så
många människor där och alla var goda vänner.
Lion blev lite av en centralfigur i det sociala livet i Brevik,
där han ingick i den populära ”Breviksklubben”, som alla
herrar var med i. Man träffades regelbundet över goda
middagar, lite kortspel eller ett glas. Carl Lion omtalades ofta
för sin populära papegoja, som han hade lärt ropa ”Fred på
jorden!” Han hade också en av Breviks första bilar.
Carl Lion var grosshandlare, han reste mycket i arbetet
och handlade bland annat med ost och viner. Han har skrivit
ett kapitel ”Vi flyttar till Brevik” i sin bok "Carl Lion berättar",
utgiven 1962. Han berättar att som granne hade de general
Munthe, chef för fortifikationen, ”en snäll och vänlig man som
gjorde allt för att grannarna skulle trivas”.
Carl Lion medverkade också till att Brevik fick goda
kommunikationer med huvudstaden genom det nya
ångfartyget s/s Brevik.
– De enda kommunikationer som fanns med huvudstaden
var med den båt som hette s/s Brevik, berättar Lion.
Vi bildade ett rederiaktiebolag och lät bygga båten på
Eriksbergs varv i Göteborg för 250 000 kronor.

Jugendvillan på Kullavägen 24

Jugendvillan på Kullavägen 24 är ritad i österrikisk jugendstil av arkitekten Ludvig Peterson, som även ritade sin egen
jugendvilla på Norrviksvägen 16.
Mellan nationalromantik och jugend finns i svensk
arkitektur ingen tydlig gräns, en del i huvudsak nationalromantiska verk har jugendinfluenser och vice versa.
De stora utställningarna och mässorna kring förra
sekelskiftet bidrog till att sprida stilen och här kan nämnas
världsutställningarna i Paris 1900, konstindustri-utställningen
i Turin 1902, Stockholmsutställningen 1897, Konst- och
industriutställningen i Norrköping 1906 och Baltiska
utställningen i Malmö 1914.
Jugendstilens formspråk karakteriserades ofta av stora
vita väggfält, stora balkonger, indragna loggior, rundade
burspråk, flacka tak, spröjs endast i vädringsfönstren
(fönstrens ovandel), detaljer i alabastersten mm. Gärna också

slingrande växtformer och naturavbildningar som frukter,
fröhus och tallstammar som dekor på möbler, keramik och
som ornament på byggnaders fasader, trapphus, räcken med
mera.

Villa Ljungdahl Saltsjövägen 13B

Denna nationalromantiska villa ritades av arkitekten
Nordenskjöld för paret Gustaf och Berta Ljungdahl. I direktiven till arkitekten ingick att den skulle inrymma vardagsrum,
kök samt rum för tolv barn. Samtidigt som den inte fick kosta
för mycket att bygga. Därav det kompakta formatet, med
liten bottenyta och fyra våningar.
Villan har många nationalromantiska särdrag såsom
branta takfall, verandor och burspråk, kraftig stengrund och
brunmålade snickerier och fönster.

Din fastighetsmäklare på ön.

www.nordstrandsmakleri.se
08-731 51 00
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2020
STYRELSEN fick vid årsmötet följande sammansättning:
Ordförande		
Christer Åkerhielm
Vice ordförande, natur och miljö
Johan Ahlbom
Sekreterare, redaktör 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 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 Johan Alfredsson. 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 sex tillfällen,
den 30 januari, 18 mars, 3 juni, 9 september, 24 september
(konstituerande möte) och 4 november. Årsmöte hölls i Breviks Båtsällskaps klubbhus den 24 september.
ANTALET MEDLEMMAR: Den 31 december 2020 hade föreningen 417 betalande medlemmar (2019: 438 medlemmar).
Härtill kommer ett antal prenumeranter på tidningen.

INFORMATION. Boken Historier från Högberga och Brevik
som föreningen gav ut år 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 böckerna är Andreas
Lindberg och Johan Ahlbom. Under året har arbete pågått
med sammanställning av kapitel till föreningens kommande
bok som har arbetsnamnet Stora Breviksboken.

Föreningens informationstidning Nya Meddelanden har
under 2020 utkommit med två ordinarie nummer, nr 105
och nr 106. Tidningen sprids till föreningens medlemmar och
prenumeranter samt till många av stadens tjänstemän och
förtroendevalda. Styrelsen har under året, vid flera tillfällen,
nåtts av positiva kommentarer om tidningen. Redaktör är
föreningens sekreterare Andreas Lindberg, som också sköter
HBVFs webbsida samt LVS webbsida. Tidningen distribueras
till medlemmarna genom föreningens lokala ombud, vilkas
arbete samordnas av Birgitta Sjöberg.
MEDLEMSFÖRMÅNER. Elisabet Bergknut har ansvarat för
arbetet med ekonomiska förmåner för medlemmarna samt
för annonser i Nya Meddelanden.

FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i en särskild resultat- och
balansräkning. Av denna framgår att föreningens resultat för
2020 var 8 334 kr (2019: 2 856 kr) och med en balansomslutning på 130 194 kr (2019: 118 760 kr), varav eget kapital den 31
december 2020 var 107 347 kr (2019: 99 013 kr).

TRAFIKFRÅGOR. Föreningen har verkat för att förbättra
säkerheten för gående och väntande resenärer vid Högberga
station. Frågan utreds fortfarande inom staden.

NATUR OCH MILJÖ. Styrelsen har samarbetat med Lidingö

BYGGNADS- O STADSPLANEFRÅGOR. Föreningen har skriftligt
och muntligt tillsammans med LVS agerat i frågan om stadens
förslag till nytt Kulturmiljöprogram.

stad för en aktiv skötsel av våra natur- och parkmarker:
• Alléer. Planeringen för en återplantering av Stora Allén har
fortsatt. Ett beslut har fattats inom staden att nyplantering av
allén ska ske under hösten 2021.
• Olympialunden / Björkdungen. En första etapp i Olympialundens restaurering utfördes hösten 2018 med nyplantering
av 60-talet björkar. Under hösten 2020 fälldes av säkerhetsskäl ett halvdussin äldre björkar. Till hösten 2021 har staden
planerat ett slutförande av restaureringen.
• Breviksängarna slogs som brukligt i början av juli månad.
Under oktober–november putsades ängarna och åkerkanter
och åkerdiken slogs.
• I parkstråket utmed Höguddsstranden har slåtter utförts
genom stadens försorg. Förberedelser har skett för att
åtgärda slukhål innanför kajkanten nedanför Höguddsvillan.
• Genom Badhusparken har staden anlagt en grusad gångstig som uppskattats mycket av Breviksborna.
• Klotter har skett vid flera tillfällen på Breviksplanens
omklädningshus, apparatskåp och på Väntpaviljongen vid
Breviksbryggan. Det har av föreningen anmälts till staden och
sedan sanerats.
• Föreningen har till staden anmält att felaktiga namn har
införts i stadens kartor. T ex benämns Badhusparken för Breviks Strandpark, Breviksängarna likaså. Samtidigt bör Norra
Alléns namnsättning fastläggas.
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NÄRINGSLIV. Föreningen arbetar bland annat genom informationsinsatser för att stötta de lokala näringsidkarna och butikerna i Brevik. Mycket arbete har koncentrerats på att försöka
få tillbaka posten till Brevik. Under 2020 kröntes arbetet med
att posthanteringen återfördes till Hemköp i Brevik.

Under början av året genomförde staden en s.k relining
(infodring) av avloppsledningen från avloppspumpstationen
vid Brevikshamnen till Käppalatunneln. Föreningen agerade
då den provisoriska avloppsledningen avsågs placeras rakt
över de slåttermarker som arrenderas och slås av Elfviks gård.
De nylagda ledningarna för dagvatten vid Löparstigen har
under året fått repareras och delvis läggas om.
Föreningen har kontinuerligt följt rivningen av Villa Breviks
hotellbyggnader och kommer även att följa uppbyggnaden
av de nya parvillorna. Information om projektet återfinns i
Nya Meddelanden.
SAMVERKAN. I LVS – Lidingövillor – Villaägareföreningar i
Samverkan är HBVF medlem och har deltagit i LVS möten
under året. Inom LVS har bland annat diskuterats trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom vårt område.

Lidingö i februari 2021
Christer Åkerhielm
Ordförande

Johan Ahlbom
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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RESULTATRÄKNING FÖR 2020

Högberga-Breviks villaägareförening org nr 813600-0950.
2020
Kronor

2019
Kronor

INKOMSTER
Årsavgifter
44 800
48 300
Gåvor
450
608
Annonsintäkter
3 700
3 600
Kapitalintäkt, netto
299
127
SUMMA INKOMSTER
49 249
52 635
		
Dyraste huset som såldes i vårt område: 25 milj kr.
KOSTNADER			
Föreningsmeddelanden, tryck
31 988
31 430
Valborgsmässofirande (Killinge)
0
3 500
Årsmöte
300
2 500
Styrelsesammanträden
1 500
900
i Högberga och Brevik de senaste månaderna
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
1 752
1 660
Bidrag Lidingö Nyheter (årsmötesbeslut)
0
5 000
Datum
Adress
Boyta Tomt Pris milj kr
Diverse kostnader
5 328
4 740
2 nov
Högbergavägen 14
133
1 133
12,70
7 nov
Höguddsvägen 12
226 1 549
17,00
Skatt
47
49
12 nov
Roskullsvägen 26
250
935
15,30
SUMMA KOSTNADER
40 915
49 779
2 dec
Västra Allén 9
105
910
12,45
			
5 dec
Höguddsvägen 6
289 1498
21,00
ÅRETS RESULTAT
8 334
2 856
21 jan
Apelvägen 4
182
1512
16,20
		
1 feb
Högbergavägen 8
149
678
11,00
BALANSRÄKNING 			
9 feb
Tallrisstigen 3
84
221
9,08
31 dec
31 dec
12 feb
Klippuddsstigen 5
321
1758
25,00
2020
2019
26 feb
Trädgårdsvägen 25B
206
1105
17,25
Kronor
Kronor
7 mars Vårdkasstigen 5
200 1 857
18,65
Tillgångar
10 mars Sälgstigen 5A
184
885
14,00
Bank
57 052
56 753
Medelvärde
193
989
15,80
PlusGiro
73 142
62 007
förra perioden			
12,60
SUMMA TILLGÅNGAR
130 194 118 760
förra våren			
11,22

Sålda fastigheter

Föreningsmedel
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

99 013
8 334
107 347

96 157
2 856
99 013

22 600
47
200
22 847

19 700
47
0
19 747

130 194

118 760

Skulder
Förskottsbetalda årsavgifter
Skatteskuld
Övriga skulder
Summa skulder
FÖRENINGSMEDEL + SKULDER

!
LIDINGÖ BREVIK

Medianvärde
192 1 114
15,75
förra perioden			
12,15
förra våren			
11,10
Pris kr/kvm 			 80 964
förra perioden			 66 189
förra våren			 61 698
Uppgifterna är hämtade från booli.se och hemnet.se den 14
mars 2021. I de flesta fall är priserna baserade på lagfartsinformation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud som
registrerades innan mäklaren tog bort annonsen. Därför kan det
finnas någon eller några försäljningar ovan som inte blivit av.
Samma hus kan förekomma två gånger i registren. Om det är
samma försäljningspris väljer vi att ta bort den äldsta.

!
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 2021

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 2021.
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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 09.00–19.00
lör 09.00–16.00
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

RESTAURANG, CAFÉ
Quarti

Tel 08-766 59 10
www.quarti.se
tis-lör: 16.45–20.00
(under pandemin)
Lidingö SuperWok

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

Restaurang Bryggan

Art for children

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

Breviks förskola

Gatubelysning

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

Gåshagaleden 12
www.restaurangbryggan.se
Se hemsida för mer information.

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

Pier 16 (Gåshaga brygga)

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

Tel 08-52 52 16 16
www.pier16.se
tis-fre 16.00–22.00
lör 12.00–22.00
sön 12.00–21.00

Felanmälan

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49

ÖVRIGA

Lidingö Breviks Sjöscouter

Tel 073-915 54 00
finns på facebook.
mån–fre 09.00–21.00
Lör, 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.

Ristorante Granduca

Fix&Färdig

www.nordstrandsmakleri.se
Tel 08-731 51 00

Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se

Breviks Båtsällskap

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

Nordstrands mäkleri

Högberga Gård

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

Böcker och kundtidningar
Tel 0708-65 85 84
info@alinea.nu
Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00

KONFERENS, HOTELL

Handelsbanken

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

mån, ons kl 14.00–20.00
tis, tor, fre kl 12.00–16.00
lörd 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.
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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 417 st i slutet av 2020.
Varje anslutet hushåll räknas som en medlem, således representerar föreningen cirka 1 500 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.

