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Så påverkar översiktsplanen Grilla på
lekplatsen?
oss i Högberga och Brevik
Översiktsplanen finns nu ute att läsa och bese i utställning på stadshuset. Vi
har studerat den i styrelsen och arbetar just nu med ett remissvar.
Som det ser ut kommer inga större förändringar att ske i vårt område.
Vi är positiva till att man framhåller Breviks centrum som ett av de lokala
centrum som man vill satsa på och som ska vara livaktigt och finnas kvar. Det
är bra med lokal service, samtidigt som Lidingö centrum kan vara konkurrenskraftigt gentemot de alternativ som finns på andra sidan bron.
Det parkområde som ligger mellan Seglarvägen och Västra Allén nere
vid hamnen, den så kallade Trekantsängen, kommer vi nu föreslå att den ska
ombildas till parkmark. Den frågan har vi drivit tidigare, men nu när översiktsplanen är här och ligger till grund för detaljplaneändringar är läget rätt att
påtala detta.
Vi motsätter oss ökningen av invånare om inte man löser vägfrågan. Det
får inte bli som när man byggde Gåshaga och inte tänkte på infrastruktursatsningar, vilket orsakat stora trafikproblem på Södra huvudleden.
Vi för upp tankarna på om man i detaljplanerna kan få in att områdets
bebyggelse borde begränsas vad gäller flerfamiljshus. Detta för att bevara
villaområdets karaktär. Problem uppstår när man gör om större villor till bostadsrätter och inte har anpassat parkeringsplatser/garage. De flesta familjer
har numera två bilar och risken är att det kommer att stå bilar parkerade ute
på vägarna vilket är olyckligt, inte minst med tanke på snöröjning.
Om du har åsikter om planen, dra dig inte för att höra av dig till mig, så
snart som möjligt. Svaret ska vara inne i mitten av december.
En helg i början av november var jag med på Kragenäs och röjde bort
sly och buskar för att badplatsen ska bli mer lättillgänglig till sommaren. Vi
gjorde ett halvt dagsverke på ett dussin personer och fyllde en och en halv
container med ris. Ungefär samtidigt monterar Lidingö Stad backningsskydd
på Breviks båthamns ångbåtsbrygga för att förbereda för vinterns snötippning som nu alltså ska ske i vår hamn.
Enligt stadens företrädare kan man inte påvisa gifter i botten under
andra tippningsplatser, men vad vet man? Det kändes emellertid olustigt att
iordningsställa en badplats där små barn ska bada 200 meter från en tippningsplats för snö och asfaltsrester.
Vi levererar ett ovanligt matnyttigt nummer av Nya Meddelanden den
här gången. Vi är aktiva i en mängd frågor som berör vårt område och vi har
även genomfört en rad förbättringar. Detta finns att läsa i tidningen och jag
önskar dig mycket nöje!
Dessutom vill jag passa på att önska dig en God Jul och Gott Nytt År från
mig och hela styrelsen!

På lekplatsen vid Sälgstigen har Lidingö
Stad satt upp en fast grill. Ett initiativ
som gillas av många.
Är detta något som skulle passa vid
lekplatsen vid Brevikshamnen, där Sjövillan låg en gång i tiden? Eller finns det
risk för att barnen kan bränna sig? Vi vill
gärna ha din åsikt. Mejla till andreas@
ifkmedia.se.
På årsmötet i vår kommer vi ta upp
frågan och sedan gå vidare till staden
med en förfrågan om medlemmarna så
tycker.

Styrelsen 2011/12
Styrelsen har samma ledamöter i år som
förra året. Protokollet från årsstämman
finns på vår hemsida, lidingovillor.se
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Bengt Högberg är sammankallande i valberedningen.
Föreningens revisorer heter
Anders Ahlqvist och Sten
Bjurström.
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Skänk en bänk-kampanjen drar igång
Styrelsen har fått en förfrågan från
Lidingö Stad om det skulle behövas fler parkbänkar i vårt område.
Vi tycker att det är en bra idé och
nu startar vi en insamling för att
anskaffa fler bänkar till Högberga
och Brevik.
Lidingö Stad har upprättat ett system
om en ideell förening (eller privatperson)
skänker 3000 kronor så bidrar staden med
en parkbänk (vilket kostar betydligt mer).
Företag kan sponsra med 10 000 kr.

Har du fler
förslag på
åtgärder?
Styrelsen är intresserad av att driva
frågor som kan vara positiva för vårt
område. Det kan vara förskönande
saker eller praktiska eller informativa
saker som underlättar för oss som bor
i Högberga och Brevik. Villaägareföreningen är till för oss alla och om vi
kan påverka och förbättra vår omgivning, ska vi självklart göra detta. Hör
av dig till styrelsens ordförande Christer Åkerhielm: christer.akerhielm@
swipnet.se med dina förslag!

En rad med bänkar vid pulkabacken skulle kanske "sitta fint" till nästa säsong?
Styrelsen har diskuterat frågan och
tycker att det är värt att prova.
I samband med att vi debiterar medlemsavgiften för 2012 så samlar vi också
in frivilliga bidrag till parkbänkar. Eventuellt kan vi också ta pengar ur kassan till
ändamålet.
Styrelsen vill gärna ha förslag på var vi
ska föreslå staden att bänkarna ska ställas ut. Önskemål har framkommit att det
framför allt finns ett stort behov vid pulkabacken och utmed strandpromenaden

vid Högudden samt vid Kragenässbadet.
Alla medlemmar som skänker pengar är
välkomna att lämna förslag på fler platser.
Styrelsen tar på sig ansvaret att sammanställa förslagen och föreslå staden var det
största behovet av bänkar finns.
På årsmötet i vår kommer styrelsen
att lägga fram en redovisning av vad
insamlingen har gett och var de flesta
önskemålen har hamnat. Årsmötet kan
då besluta om mer pengar från kassan
ska skjutas till.

Historiska skriften en succé!
Beställ den du också!
Försäljningen av den historiska skriften har gått över förväntan. Av föreningens 450 medlemmar beställde närmare hälften ett exemplar i samband
med förra årets medlemsdebitering.
Ytterligare 200 böcker har sålts via
Sabis i Brevik och Hembygdsföreningen i Lidingö Museum. Det betyder
att en stor del av alla hushåll i Högberga och Brevik har köpt ett exemplar
av boken.
Boken består av 24 kapitel som
beskriver människor, miljöer, hus, tåg

och båtar med historisk anknytning
till Högberga och Brevik. De flesta historierna har tidigare publicerats i vår
medlemstidning Nya Meddelanden.
Redaktör är Andreas Lindberg.
Du kan beställa boken genom att
betala 150 kronor i samband med
medlemsavgiften, eller skicka ett mejl
till andreas@ifkmedia.se så kommer
den i din brevlåda med ett inbetalningskort. Du kan också ringa Andreas
på 08-766 05 03, så åker han förbi med
en bok till dig.
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Snö tippas i Brevik i vinter
Lidingö Stad har bestämt att
snötippning ska ske i Brevik i
vinter. Tidigare har man bara tippat vid Aga/Larsberg men efter
att ICA Kvantum öppnat och med
den byggtrafik som kommer att gå
till bygget vid Dalenum, så belastas Agavägen väldigt hårt redan i
dag. Därför vill staden ha ett alternativ till tippningen vid Larsberg.
Valet av Brevik blev då naturligt, man anser att det finns plats för lastbilar ute på
kajen, med små medel kan man möjliggöra tippning med nedbackningsskydd
och liknande.
– Brevik är en plats där det inte finns
några bostäder i direkt anslutning till
själva tippen. Trafikbelastningen behöver
inte bli så stor eftersom det finns tre
alternativa vägar att välja på för att ta sig
till hamnen och den mesta tippningen
kommer att ske dagtid, säger Pernilla
Dufström, som är chef för Tekniska förvaltningen på Lidingö Stad.
Vad gäller miljön så har sedimentprover tagits vid tipplatsen i Larsberg,
före och efter tippning, de senaste vintrarna. Dessa prover påvisar inga skillnader i bottenmiljön före och efter tippning.
Sedimentprovtagning kommer också att
ske vid Breviks kajplats.
Staden väntar fortfarande på dispens

från Havs- och vattenmyndigheten, som
i år har tagit över dessa ärenden från
Naturvårdsverket, gällande tippningen,
men de tror att de kommer att få dispensen inom kort.
I och med att vintern snart är här,
bestämde staden att göra i ordning tippplatsen då detta kan bli svårare senare
i vinter.
Både villaägareföreningen och Breviks
Båtsällskap är oroade för att vattenkvaliteten kan bli lidande och att vägarna
till hamnen kan ta skada av den tunga
trafiken. En dialog med staden har inletts.

Ångbåtsbryggan i Brevik ligger mitt
emellan badplatsen vid Högudden
(bilden) och Kragenäsbadet.
Staden menar att vägarna bör klara
belastningen och att man kommer att
repararera och förbättra asfalten under
2012.

Julbord i Högberga, Brevik och på ön
Ta med familjen eller vännerna på
julbord på någon av de konferensanläggningar vi har i vårt område.
Högberga Gård erbjuder julbord under åtta dagar i december: 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16 och 17 december kl
18.00. Julbord med övernattning; 1 295
kr/person. Endast julbord 695 kr/person. Barn 0-3 år gratis , barn 3-12 år
295 kr/barn. Tel: 08-546 46 100. Mejl:
info@hogberga.se
Villa Brevik bjuder som vanligt in de
närmaste grannarna till julbord, i år den
18 december. Priset är 495 kr/pers. Man
gör bokning på telefon 08-766 65 00 eller
mejl konferens@villabrevik.se. På Villa
Brevik finns också ett julbord med syd-
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afrikanskinspirerad dessertbuffé. Till det tar man emot
större grupper. 75-200 gäster
för traditionellt julbord för
525 kr/person (minst 75 pers)
eller sydafrikansk julmiddag
(minst 30 personer) för 525
kr/pers. Tel: 08-766 65 06.
Mejl: bokning@villabrevik.se
Alternativt serveras trevliga julbord på andra ställen på Lidingö, till exempel
på Elfviks gård mellan den
1 och 19 december. Priset är 425 kr (barn 3-12 år
halva priset) Tider: 12.0014.30 lunch (måndag-söndag)  , 15.0018.00 (endast lördag och söndag)

och
  18.3022.30
kväll (Obs! Endast förbokade sällskap och min 10
personer). Ring eller maila
för bokning och platstillgång på 08-731 57 20 eller
eg@elfviksgard.se
Villa Söderås har julbord varje fredag, lördag,
söndag i december kl 12
och 17, söndagar kl 14.
Pris, 425 kr per person,
barn 3-12 år 20 kr per år.
Företagspaket
julbord
495 kr per person inkl en
starköl eller ett glas vin,
exkl moms. Ring 08-765 28 95 eller boka
online info@villasoderas.se
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Staden satsar på
naturen i Brevik

Delar av styrelsen (läs Johan Ahlbom och Birgitta Sjöberg) träffade
representanter för park- och naturfrågor från Lidingö Stads Tekniska
förvaltning, Michael Bergman och
Roland Öhman och genomförde
en noggrann genomgång av hela
Brevik och en del av Högberga.
Under en förmiddag i oktober promenerade man runt i Brevik, runt ängarna
och fram till Högudden för att diskutera
förbättringar och nödvändiga åtgärder i
området.
I hörnet Västra Allén och Löparstigen
finns ett skadat träd som inte kommer
att överleva. Det ska ersättas med ett
nytt träd. I Björkdungen har nya björkar
planterats. Återväxten går långsamt, men
enligt plan.
Villaägareföreningen arbetar för
att Trekantsängen ska bli parkmark,
vilket representanterna från staden
tyckte var en bra idé.
Kritik framfördes angående röjningen
runt Svandammen. Staden tog det till sig
och ska undersöka vad de kan göra åt saken.
Skötselplaner (den så kallade Mölnamodellen) ifrågasattes av parkchefen Michael Bergman, då en del villaägare som
fått denna möjlighet har rensat lite för
mycket. Det är naturligtvis bra om de bo-

ende kan hjälpa till med att rensa bort
sly och vegetation, men det blir samtidigt en ansvarsfråga. Vem är skyldig
eller ansvarig om man rensar för mycket? Är det staden eller de enskilda medborgarna? Staden har ingen lösning på
frågan eftersom det inte finns tillräckligt
med pengar i budgeten att ta hand om
alla grönområden på ett tillfredsställande
sätt. Staden anser dock att sly bör rensas
kontinuerligt. Man planerar att upprätta
en digital skötselplan.
Staden informerade om att strandpromenaden från Högudden till Sjöstigen ska renoveras. Det saknas räcken och
trappsteg på vissa ställen.
Staden berättade också att Stora Allén
ska kompletteras med träd som tagits
bort. Man är intresserad av att upprätthålla Lidingös alléer, vilket vi skrev om
i senaste numret av Nya Meddelanden.
Den så kallade Kostigen (som går från
Östra Allén in mot fotbollsplanerna i en
kurva och slutar vid Klövervägen) bör
kompletteras med träd fram till Östra
Allén. Staden är positiv till att det ska
ske. Eventuellt kommer detta att ske
med samma metod som tidigare, då
föreningen genom Johan Ahlbom stod
för arbetet och staden stod för inköpetStyrelsens representanter påtalade också
behovet av att röja utmed Östra Allén
mellan träden, vilket staden tog till sig.

Röjardag på
Kragenäs
gav resultat
Vid Kragenäs finns, vilket många känner
till, en liten badstrand som nyttjas sommartid av en del boende i vårt område.
Området har dock genom åren växt igen
med mycket sly och buskar. Staden har
inte haft resurser att se till att det har
blivit röjt på några år.
Styrelsen fick därför uppdraget att undersöka om de närboende och styrelsens
medlemmar kunde hjälpa till med arbetet. Efter tillståndsansökan hos staden
och beställning av en container kunde arbetet genomföras en söndag i november.
Ett dussintal medlemmar kom och
hjälpte till. Det klipptes buskar och
röjsågarna gick varma. Efter ett par timmar var hela området rensat och containern fylld till brädden.
Efter förrättat värv fikade man och
gladdes åt det utförda arbetet.
Inom styrelsen och med representanter hos staden har det diskuterats om
det är möjligt att bygga en badbrygga
vid klipporna på Kragenäs. Efter många
turer fram och tillbaka, kom man fram
till att det enda som är praktiskt möjligt
är att sätta dit en eller två kättingar som
hjälp, eftersom klipporna är mycket hala.
En badstege eller liknande kan orsaka
problem under vintern med isbildning
och även resten av året med de svall som
Finlands- och Vaxholmsbåtarna skapar.
Till våren hoppas styrelsen att en eller två
kättingar kan sättas dit.

Styrelsens ordförande Christer Åkerhielm i full fart med röjsågen.

Containern fylldes snabbt med ris
och kvistar.
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Villa Brevik öppnar Köksingången
Den 5 september öppnade Villa Brevik sin
nya take away-butik Köksingången. Det
var stor fest och Lidingö veteranbilsklubb
ställde ut ett antal bilar.
Lämpligt för alla som bor på södra
Lidingö, då man kommer att kunna köpa
med sig god och färdiglagad husmanskost och sydafrikanska rätter med inspiration från all världens kulturer så kallad
cross over, utan att för den delen vara
för stark. Eller för dyr. Dagens rätt kostar
85 kr.
Man kan även köpa pajer, sallader och
desserter efter tillgång, och annat smått
och gott med ”a taste of South Africa”. Sydafrikanska marmelader, Rooibos te och
kryddblandningar, dressingar, olivoljor
med mera. Även beställningar på catering tas emot och lämnas ut på fredagar
inför helgen.
I Köksingången finns även hembakat
surdegsbröd, egen Chutney och andra
produkter från Sydafrika.
Öppettider vardagar kl 11-19.
Adressen är Trädgårdsvägen 29 (där
stora parkeringen ligger) .
Telefon: 08-766 65 81.

Ännu fler hyresrätter byggs i Brevik i höst
I stället för 30 nya hyresrätter i
Brevik bygger nu Peab 44 nya
bostäder. Området ska bli radhusliknande med i princip bilfria gårdar.
– Vi planerar att börja riva det gamla
huset som står på tomten i november, sedan börjar vi bygga i december, säger Johan Kauppi, som är Peab:s projektledare.
I början av oktober antogs bygglovet
för de nya husen. Från början talades det
om 30 hyresrätter, men nu har man sökt
bygglov för 44. Husen är i två plan och
kommer att innehålla lägenheter med
två eller tre rum. Entréerna kommer att
vändas bort från Gåshagavägen.
Men även om nya hyresrätter är efterfrågade på Lidingö är alla inte glada över
lägenheterna.
En man har skrivit till kommunen och
oroat sig över att det byggs fler lägenheter än vad som först var tänkt. ”Om det
av ekonomiska skäl anses att byggnation
av 32 bostäder enligt tidigare plan ej är
försvarbart med hänsyn till erforderliga
byggkostnader är det väl lämpligast att
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avstå från att bebygga fastigheten i fråga”, skriver han i ett brev till kommunen.
Men enligt byggföretaget har det inte
något med ekonomi att göra att man nu
vill bygga fler lägenheter.
– Detaljplanen anger den högsta tilllåtna byggnadsarean så vi har utgått från
den och då har vi fått in så här många
lägenheter, säger Johan Kauppi på Peab.
Hyresrätterna kommer att förmedlas
av fastighetsägaren Tornet, via Stockholms stads bostadsförmedling.
Källa: Lidingö Tidning

Bebyggelsen är tvåvåningshus med
små lägenheter där alla bostäder får
egen ingång.

Byggprojekt Körsbärsträdet
Adress: Banvägen
Uppskattad kostnad: 82 500 000 SEK
Byggstart: November 2011
Konstruktör är Looström & Gelin
Konstruktionsbyrå
Byggherre är PEAB Bostad AB
Landskapsarkitekt är Landskapslaget
AB
Arkitekt är HMXW Arkitekter AB

Huslängorna är vinklade så att rummet mellan husen ömsom är entrégårdar, ömsom orörd natur.
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Hälsans ö, redan på 1800-talet
Badkulturens ursprung under senare delen av 1800-talet var av medicinsk natur
och byggde på tesen att ”bad är hälsa”.
Denna hälsoideologi uppkom som en
reaktion mot den osunda storstadsmiljön
som följde i industrialismens fotspår. Men
även om man bodde på en strandtomt var
det inte passande att bada vid stranden.
Simkunnigheten var också dålig.
Otaliga var de badinrättningar som anlades utmed stränderna. Därför uppfördes många badhus, ofta ute på nocken av bryggorna där vattnet var lagom djupt. Anläggningen bestod av
ett litet avklädningsrum möblerat med träbänk,
klädkrokar och en spegel. Utanför hytten låg en
inhägnad badsump av trä med en trappstege ner
till vattnet.
Många badhus hade separata avdelningar för
herrar och damer. Ofta delade åtta–tio familjer på
samma badhus där var och en hade egen badtid
om förmiddagarna. På eftermiddagarna hade
ibland hembiträdena egen badtid, annars var det
fritt för alla att utnyttja badhuset.
Nyttan av bad både i sol och vatten talades
det mycket om i början av förra seklet. På Lidingö
och i Högberga och Brevik fanns till en början mest sommarnöjen, där bad intog en viktig
plats. ”Kalla bad taga vi öfverallt i hufvudstadens
sjöomgifvningar” skrev den kände journalisten
Claes Lundin. Under 1880-talet var han själv sommargäst på Lidingö.
Nästan varenda sommarnöje hade sitt eget
badhus. De fick ofta en fantasifull utformning.
Vid Mölna såg det ut som en liten fästning med
torn, vilket innehöll en vattencistern till en enkel
kallvattendusch.
De flesta badhusen utmed Lidingös stränder
kom till under 1800-talets senare hälft. Två tidstypiska badhus fanns just vid Mölna och Högudden.
Källor: Gamla Lidingöbilder av Carl-Henrik
Ankarberg, Lidingö i gamla vykort av Patrik
A Edgren.

Badhuset vid
Mölna från omkring 1916.
I tornet fanns en
vattencistern till
duschen. Från
denna brygga
gjorde Ernst Rolf
sitt olyckliga
hopp i vattnet
på julafton 1932,
ett självmordsförsök, som
ledde till att han
avled ett par
dagar senare.

Badhuset i Högudden var något enklare, men tidstypiskt.

Badhuset i Mölna från början av förra seklet.

Fakta
Badsump är en inhägnad, insynsskyddad
äldre typ av badplats, som ofta förekom
vid privata strandvillor och där man osedd
kunde ta sig ett bad. I regel var badsumpen
utformad som ett litet kallbadhus i strandkanten med en stege inifrån huset direkt
ner till vattnet. Själva ”sumpen” kunde ha ett
eget golv med lagom vattendjup.
Badhuset i Mölna under 30-40-talet.
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Först i Sverige med vintillverkning

Toscanavin i Högberga
Högberga Gård har börjat att
tillverka sitt eget vin. Högberga
Vinfabrik blir först i Sverige med
vintillverkning av druvor från Toscana. Här kommer 7 500 flaskor att
tillverkas till att börja med.
En av de nya idéerna är att erbjuda kunderna möjlighet att tillverka sitt vin tillsammans med Högberga Gård. Kunderna
kommer att kunna vara med under alla
steg för vintillverkningen, plockning i
Italien, vinifiering, lagring på ekfat och
slutligen kommer de att tappa sin egen
blend på flaska med sitt namn på etiketten. Vinet kommer sedan att kunna hämtas ut på Systembolaget.
Gustav Widell är nytillträdd hovmästare på Högberga Gård på Lidingö.
Med sin kompetens och passion kommer Gustav att försöka höja kvaliteten i
restaurangen ytterligare. Som sommelier
kommer han också vara med i konceptutvecklingen av vinfabriken samt höja
upplevelsen för gästerna i matsalar och
festvåning.
  – Jag ser mycket fram emot jobbet
och att vara delaktig i att utveckla ett redan framgångsrikt koncept, säger Gustav
Widell.  

”Hela konceptet, att vara
med i varje del av tillverkningsprocessen, är väldigt
intressant ur det pedagogiska perspektivet. Dessutom är ju vinet både spännande och berusande ur ett
sensoriskt perspektiv”.
Carl Jan Granqvist
I september 2010 stod Vinfabriken
klar i södra flygeln på Högberga Gård. I
samma veva var vinmakarna från Högberga nere i Toscana och plockade 11 ton
druvor, som fraktades hem i tempererad
lastbil. Efter det har druvorna rensats och
krossats, vinifierats och tappats på ekfat.
I slutet av november kommer de första
flaskorna av vinet 8.90 vara klara. Det är
då drygt ett år sedan druvorna plockades
och hämtades hem från Toscana.
Efter macerationen (alkoholjäsningen), pressning och omdragning, förde
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Högberga Gård har fått en egen ”Hollywood-skylt” som talar om att de fyller 100
år. Att få upp en skylten på berget är en idé man länge haft men det har inte varit
helt enkelt att få tillstånd. Skylten kommer att tas ned nästa år.
de över vinet till ekfat. Vinet från Sangiovesedruvorna placerades på ett år gamla
franska 110 liters ekfat och vinet från
Cabernet Sauvignondruvorna förvarade
vi till hälften i ett år gamla franska 110
liters fat och nya amerikanska 96 liters fat.
Efter sex månader och ytterligare två
omdragningar, i slutet av juni, överfördes
allt vin till ståltankar. Detta för att på ett
effektivt sätt syresätta vinet och tillföra
proteiner för att göra det ytterligare runt
och elegant i smaken.
Cirka 1 500 liter av vinet har redan
blendats i två olika proportioner av druvsorterna. En med övervägande Sangiovese och en med Cabernet Sauvignon.
Det kommer att finnas två olika blend
av vinet 8.90. En med 70 procent Sangiovese och 30 procent Cabernet Sauvignon
och en med 70 procent Cabernet Sauvignon och 30 procent Sangiovese. Vinet
är lagrat sex månader på ekfat och kom-

mer att ha legat cirka fyra månader på
flaska.
Intresset har varit stort och 2 000 flaskor är redan förbeställda. Vinet säljs i
lådor om sex respektive tolv flaskor. Priset
är 200 kr per flaska.

Gustav Widell är ny hovmästare på
Högberga Gård.

Så får du smaka på vinet
Upplev Högberga Vinfabrik och följ med vinmakarna Johan Zälle och Per Hallgren
på kulinarisk resa från Toscana till Lidingö.
• Per och Johan berättar om höjdpunkterna under sina första sju års resa
mot vinfabriken.
• Besök på vinfabriken, där man får en inblick i hur allt hänger ihop.
• Avsmakning 2010 års vin som nu vinifieras och ligger i de stora tankarna.
• Vinprovning av toscanska viner.
Kontakta Högberga Gård för mer information.
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Klart för modernisering
av Lidingöbanan
Tisdag 30 augusti fattade SLs
trafiknämnd beslut om Spårväg
Citys fortsatta utbyggnad från
Djurgårdsbron till Ropsten, inklusive ihopkoppling med, samt
upprustning av Lidingöbanan.
Det togs också beslut om ny spårvagns- och bussdepå på Lidingö.
Lidingöbanan ska upprustas, tillgänglighetsanpassas och få högre kapacitet. På
Lidingö byggs också en ny bussdepå i
Stockby industriområde och en ny spårvagnsdepå vid AGA station. Att spårvägsdepån byggs om och renodlas för spårtrafik är en förutsättning för att Spårväg
Citys ihopkoppling med Lidingöbanan
ska kunna vara i full drift 2016.
För att tidsplanen ska hållas krävs en
process utan överklaganden eller andra
störningar.
En viktig del i moderniseringen av
Lidingöbanan är utbyggnaden av spår
och perronger. För att det ska bli möjligt
har SL ansökt om att detaljplanerna för
Högberga och Breviks stationsområden
ändras.
När moderniseringen är klar och Lidingöbanan anslutits till Spårväg city kommer man att kunna resa från Högberga
och Brevik till de centrala delarna av
Stockholm utan omstigning.
Lidingöbanan utgör en sträcka på
nästan 9 km varav endast cirka 1,7 km
utgörs av dubbelspår, vilket begränsar
turtätheten. Banan har cirka 10 000
påstigande per dygn, men måste moderniseras med nya vagnar och stationer
som beaktar både personsäkerhet och
handikappanpassning. En modernisering
kan också öka den relativt låga andelen
kollektivtrafikresenärer, en knapp tredjedel av alla resande till och från Lidingö,
något som ligger i linje med målsättningarna i översiktsplanen. Upprustningen
ska ske med hänsyn till de kulturhistoriska värdena.
Lidingö stad är sammanfattningsvis
mycket positiv till dessa förändringar.
Lidingö stad ser inte i utredningsmaterialet att man har beaktat den kommande ökningen av biltrafiken på Södra Kungsvägen. Det är av vikt att även
påverkan på biltrafiken utreds avseende
befintliga och planerade plankorsningar,

Det kan bli vagnar av den här typen som kommer att ersätta de nuvande vagnarna som har över 60 år på nacken.
exempelvis vid Skärsätra och den nya
infarten till Dalénum.
I utredningsmaterialet framgår att en
planeringsförutsättning är 40 metersvagnar. Lidingö stad anser att det vid val
av vagnstyp är en förutsättning att man
kan nyttja samma vagn hela vägen till
Stockholms Centrum samt att framtida
kapacitet och komfort avseende antalet
sittplatser beaktas. Detta kan i sin tur
medföra att alternativet med parkopplade 30-metersvagnar om möjligt också
bör övervägas, innan slutlig ställning tas
till val av vagnstyp.
Mellan Torsvik och Baggeby, en sträcka
av ca 350 m föreslås att man bygger dubbelspår fram till Baggeby för att möjliggöra den trafik som genereras av alla tåg
från den nya spårvagnsdepån vid AGA
samt för att möjliggöra tätare trafik under
rusningstid. Lidingö Stad har påbörjat
en dialog med SL om att genomföra en
separat förstudie om förutsättningar och
konsekvenser av en alternativ dragning
via Lidingö Centrum.
Sträckan Bodal – Larsberg – AGA är
i relativt gott skick och åtgärdas endast

med kompletteringar. Hållplatserna vid
Bodal och Larsberg anpassas för tillgänglighet och för de nya vagnarna. Efter
Larsberg läggs spåren om förbi den nya
spårvagnsdepån. Spåren läggs nära intill
Södra Kungsvägen fram till den nya hållplatsen AGA som kommer att har tre spår
för att kunna vända tåg.
Sträckan fram till Kottla utreds beträffande behov och omfattning av mötesspår eller dubbelspår. Kottla föreslås bli
dubbelspårig.
Hållplats Högberga byggs om och
tillgänglighetsanpassas. Mellan Högberga och Brevik studeras behov och
omfattning av ev dubbelspår. Hållplats
Brevik byggs om och tillgänglighetsanpassas. Efter Brevik behålls enkelspår till
Käppala.
De befintliga hållplatserna Talludden
– Gåshaga Övre – Gåshaga Brygga ligger
med korta avstånd varför Talludden och
Gåshaga Övre föreslås slås samman till
en ny hållplats som uppfyller aktuella tillgänglighetskrav. Behov, omfattning och
placering av mötesspår alternativt dubbelspår på sträckan studeras.
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Telia lovar fiber i tid
Nu får vårt område fibernät från
Telia. Det gör att hela hemmets
kommunikation kan ske via fiberuttaget. Men det är bara de
som beställde före den 15 maj i
år som får det före årsskiftet. Utbyggnaden går i den takt som är
planerat men de som beställde
först blir anslutna först.
Via fibernätet kan man ansluta datorer,
tv och telefon via bredband med upp
till 100 Mbit/s i båda riktningarna. Telia
lovar att det passar särskilt bra för
dem som ser på webb-tv, laddar ner,
laddar upp, spelar online och har flera

Breviksängarna
blommade

Bilden ovan ger inte full rättvisa. Breviksängarna blommade mer än någonsin i
somras. Dessutom blev det två blomningar. Bonden på Elfviks Gård, som har
hand om att skörda ängarna, är mycket
nöjd med kvaliteten. Gräset och blommorna blir nämligen foder till djuren på
Elfviks Gård och kossorna verkar uppskatta det.

Grannsamverkan
skaffar en bil
Grannsamverkansbilen är ett samarbetsprojekt med Lidingö närpolis, Brottsförebyggande rådet och med Lidingö
Stad som initiativtagare. Tanken är att
låta en bil bemannad av frivilliga åka
runt på Lidingö och vara polisens extra
vakande ögon.
På ett av de första mötena med projektet bildades en styrgrupp.
Liknande projektet finns redan i
ett antal kommuner i landet, då med
Folksam som samarbetspartner.
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datorer igång samtidigt. Hastigheten
är dock beroende av belastningen på
internet och den egna datorns prestanda.
I tv-utbudet finns även Telia Digitaltv, där man får tillgång till mer än
2500 hyrfilmer, 100 vanliga tv-kanaler,
playkanaler och Spotify via tv/hembio.
Telia Bredbandstelefoni fungerar i
stort sett som vanlig fast telefoni.
Med Bredbandstelefoni ringer man
med samma telefoner och har samma
samtalsspriser som med vanlig fast
telefoni. Man behåller sitt vanliga telefonnummer.
Telia gick ut med förfrågningar i

Eftersom Folksam valt att inte vara
med på Lidingö har styrgruppen valt ett
annat alternativ.
Man kommer att leasa en bil via
en lokal bilförsäljare. Men för att kunna genomföra projektet behövs samarbetspartners. Tanken är att kontakta
kursgårdar, båtklubbar, Lidingö Handel,
Lidingö Centrum, villaägareföreningar,
bostadsrättsföreningar, med flera.
Högberga-Breviks villaägareförening
blev också kontaktad och styrelsen ställer
sig positiv till initiativet. Projektet har
frågat om ett bidrag på 1 000 kr från föreningen, vilket styrelsen har accepterat.
För framtida bidrag kommer årsmötet att
få säga sitt.

Fälld för
fällda träd
En Lidingöbo har blivit dömd för att ha
fällt två björkar utanför sin tomt, som
stod på stadens mark. Det blir böter och
skadestånd på 100 000 kr. Lidingö Stad
ville först ha 176 000 kr, men genom förlikning skrevs skadeståndet ner.
Det är viktigt att vi fick en dom på
detta, säger Pernilla Dufström, chef för
Tekniska förvaltningen. Domen ger en
signal att det inte går att hugga ner som
man vill utan att bli dömd för det.
Lidingö Stad ser mycket allvarligt på
olovlig trädfällning. Även i Högberga och
Brevik har trädfällning förekommit och
det kan inte uteslutas att Lidingö Stad
kommer att stämma husägare också i
vårt område.
Källa: Lidingö Tidning

april/maj och många anmälde sig.
Anslutningskostnaden är 9000 kr, till
det kommer abonnemanget på 499 kr/
månad. Då ingår alltså både internet,
tv och fast telefon. Fibernätet är även
öppet för andra leverantörer än Telia.

Risk för stängt
Breviksbad i
sommar

Breviksbadet kan tvingas att hålla stängt
i sommar, om man inte hinner åtgärda
en rad brister först. I maj tidigare i år
inträffade en olycka då ett rör lossnade
och mellan 600 och 1100 liter bakteriedödande natriumhypoklorit läckte ut i en
närliggande dagvattenbrunn.
Efter olyckan har miljö- och stadsbyggnadskontoret påpekat att tanken med
de farliga kemikalierna måste byggas in
i ett betongskal. Men eftersom Breviksbadet har omfattande renoveringsbehov och var tänkt att renoveras 2012, så
hade det arbetet kunnat göras då. Nu har
renoveringen skjutits upp, men tanken
måste ändå åtgärdas.
Från kultur- och fritidsförvaltningen hoppas man komma till en lösning
på problemet i alla fall. När den större
renoveringen av badet kommer att ske är
inte bestämt.
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Breviks kyrka
Varje måndag och onsdag
13.00–15.30 Öppna förskolan

Varje onsdag
13.00–15.00 Café Brevik. Kaffe/te +
smörgås 20 kr.

Lördag 3 december
Juloratoriet av J. S. Bach
Lidingö Motettkör, Drottningholms
Barockensemble, Frida Jansson sopran, Astrid Robillard alt, Fredrik Strid,
tenor Andreas Franzén bas, Ingegärd
Franzén dirigent.
Kl 18:00 Inträde: 100 kr. Barn och ungdom gratis. Biljetter säljs på Viking Spel &
Tobak i Lidingö Centrum. Eventuellt kvarvarande biljetter säljs vid kyrkan en timme innan konserten.
Söndag 4 december
2:a söndagen i advent
11.00 Breviks kyrka Gudstjänst med natt-

Tipset till alla
hundägare

Du som är hundägare vet väl att det finns
gratis hundbajspåsar på en ställning vid
Brevikshamnen? Verksamheten sköts av
Ö-Gruppen och är sponsrad av olika Lidingöföretag.
Stolpen står vid yttre piren där promenadstigen till villa Högudden börjar.

vard, Gunnar Tingström, präst. Martina
Möllås, musiker. Lidingö Kids. Breviks förskola. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

präst. Li Ringquist Östman, musiker. Ensemble ur Breviks Kyrkokör. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Onsdag 7 december
Adventslunch kl 12.00–14.00. Jultallrik
serveras och vi sjunger julsånger tillsammans. Festen inleds med andakt i kyrkan.
Anmäl dig senast 1/12 till församlingsexpeditionen. Kostnad: 75 kronor.

Lördag 24 december Julafton
11.00 Barnens julbön, Marie Carlsson,
präst. Martina Möllås, musiker. Delar ur
Lidingö Kids och Breviks Minikör.
13.00-15.00 Jullunch. Gunnar Tingström,
präst. Församlingen bjuder på gott julbord, sång och trivsam gemenskap. Anmälan senast 16/12 till församlingsexpeditionen, tel 08-410 847 00.
17.00 Julbön, Ulf Lindgren präst. Li Ringquist Östman organist. Gabriella Lambert Olsson solosång.
23.30 Midnattsmässa, Marie Carlsson,
präst. Martina Möllås, musiker. Johanna
Söderberg, solosång.

Lördag 10 december
Julkonsert med alla Breviks körer.
Kl 16.00 & 19.00 . Sebastian Robertsson
flygel, Claes Wahlroth flöjt, Johan Tjernström bas, Andreas Öjebrandt slagverk,
Martina Möllås & Li Ringquist Östman
körledare.
Söndag 11 december 2011
3:e söndagen i advent. Kl 11.00 Gudstjänst, Marie Carlsson, präst. Li Ringquist
Östman, organist. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Tisdag 13 december Luciadagen
19.00 Luciakonsert. Lidingö Kids &
Lidingö Teens. Martina Möllås körledare,
Gunnar Tingström präst. Södra kyrkokretsen serverar kaffe och har en liten
försäljning.
Söndag 18 december
4:e söndagen i advent. Kl 11.00 Gudstjänst med nattvard, Gunnar Tingström,

Söndag 25 december Juldagen
07.00 Julotta, Gunnar Tingström, präst.
Li Ringquist Östman, musiker. Breviks
Kyrkokör.
Lördag 31 december
17.00 Nyårsbön, Robert Thysell, präst.
Li Ringquist Östman, musiker.
Söndag 15 januari
11.00 Gudstjänst med julgransplundring, Gunnar Tingström, präst. Musiker.
Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Sålda fasigheter

i Högberga-Brevik de senaste månaderna
Adress
Pris
Tomt
Boyta
Södra Kungsvägen 229B
8 800 000
171
937
Söderkroken 19
12 000 000
240
202
Äppelstigen 8
5 320 000
108
124
Trädgårdsvägen 16B
9 500 000
225
903
Vårdkasstigen 14
10 000 000
241
1444
Videvägen 1
3 181 000
105
2185
Höguddsvägen 24H
5 450 000
120
385
Östervägen 20
7 000 000
144
691
Sälgstigen 6B
6 100 000
193
666
Klippuddsvägen 2B
14 500 000
305
904
Tallrisstigen 19
5 250 000
114
227
Tallrisstigen 23
5 700 000
114
214
Tallrisstigen 17
5 575 000
105
233
Hövdingevägen 8B
7 950 000
201
962
Lyckostigen 5
7 000 000
132
834
Alpstigen 4B
7 300 000
153
750
Klippuddsstigen 9
20 000 000
187
1918
Apelvägen 10
8 650 000
178
1464
Seglarvägen 12
7 370 000
153
1250
Klövervägen 6
9 500 000
220
2485
Grindstigen 4
19 890 000
290
2828
Seglarvägen 3B
10 125 000
205
751
Herrgårdsstigen 18
5 350 000
105
128
Vårdkasstigen 6
8 650 000
154
1155
Källa: booli.se
				

Datum
28 okt
15 okt
10 okt
7 okt
26 sept
5 sept
2 sept
2 sept
1 sept
1 sept
28 aug
11 aug
5 aug
1 aug
1 aug
29 juli
15 juli
1 juli
22 juni
1 juni
2 maj
29 april
29 april
4 april
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Service & öppettider i Brevik och Högberga
Breviks Centrum
Sabis
Tel 766 00 30
www.Hemkop.se/Butiker/
Hemkop-Sabis-Brevik-C
mån–lör 09.00–20.00
sön 10.00–20.00
Breviks tobak & spel
Tel 766 55 42
mån–fre 08.00–20.00
lör 10.00–18.00
sön 10.00–18.00
Frisören Rami
Tel 766 39 26
mån-fre 09.00–18.00
lör 09-00–14.00
Breviks Salong
Tel 766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice
Tel 766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00
Som Thaimassage
Tel 070-442 40 37
må-fre 09.00–20.00
lör–sön 12.00–18.00

Högberga
Formgivet
Textil & inredning
Tel 070-814 06 39
fre 14.00–19.00
lör 11.00–15.00Re
Art for children
Konsttryck, konst på brickor
Ann-Charlotte Svensdotter
0732-96 01 47

Konferens, hotell
Högberga Gård
Tel 546 46 100
info@hogberga.se
Villa Brevik
Tel 766 65 00
konferens@villabrevik.se

Företag
Alinea Förlag
Böcker och kundtidningar
Tel 661 95 40
Torbjörn Zadig
Fotograf
Tel 766 11 00
Fix&Färdig
Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
tel. 073-677 97 00

Övrigt
Breviks Båtsällskap
Tel 766 19 55
Lidingö Breviks sjöscouter
info@lbr.nu
Breviks kyrka
410 848 10
Breviks förskola
731 47 09
Äppelbo förskola
731 47 40
Breviks tennisklubbar
Catrine Berndtson 766 59 54
Helene Waxberg 766 46 56

Nya Meddelanden
är Högberga-Breviks villaägareförenings
medlemstidning. Den trycks i 800 ex, två
gånger om året. Ansvarig utgivare: Christer Åkerhielm (ordförande). Redaktör:
Andreas Lindberg andreas@ifkmedia.se
Kom gärna med förslag på artiklar eller
idéer på innehåll! Vill du skriva en artikel
hör av dig till redaktören.
Högberga-Breviks villaägareförening
Box 3030, 181 03 Lidingö
www.lidingovillor.se pg 150 48-2
Ordf Christer Åkerhielm: tel 766 30 02
e-post: christer.akerhielm@swipnet.se
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Restaurang, café
Mysingen
Tel 766 59 10
www.mysingen.nu
tis-sön16.00–22.00
Lidingö Super Wok
Tel 766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör-sön 13.00–21.00
Bröderna Stenemuhr
Tel 766 61 31
www.brstenemuhr.nu
mån–fre 09.00–13.45
Högberga konditori
Tel 766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–16.00
sön 11.00–16.00
Pizzeria Brevik (stationen)
Tel 766 52 66
mån–fre 11.00–21.00
lör–sön 12.00–21.00
Restaurang Gåshaga (fd J)
601 34 00
www.gashaga.nu
tis–fre 11.30–22.00
lör 12.00–22.00
sön 12.00–17.00
Rest Bryggan (Gåshaga)
Tel 766 08 50
info@restaurangbryggan.se
tis-fre fr 17.00
lör-sön fr 12.00
Pir 1 Onzo (Gåshaga)
Matcafé, catering
Alla dagar 11.00-17.00
Tel 766 08 50

Lidingö Stad
Felanmälan
www.lidingo.se
Tel 731 30 00, eller:
Avfall, klotter och vägar
Tekniska förvaltningens kundtjänst Vardagar kl. 08.30-16.00
Tel: 08-731 33 03 Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel: 08-731 40 00
vaavfall@lidingo.se
Vatten och avlopp
Maintpartner AB. Vardagar kl.
08.00-16.00 Tel: 08-731 46 69
Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel: 08-731 40 00
Parker och gator
Lidingö trädgårdscenter
Tel: 08-731 46 68
Vinterväghållning
Stockholm entreprenad AB
Tel: 08-731 46 70
Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel: 08-731 40 00
Gatubelysning
Bogfelts installation & entreprenad AB. Tel: 08-731 46 71
Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel: 08-731 40 00
Städning och återvinning
Förpackningsinsamlingen
Tel 0200-88 03 11
Pappersinsamlingen
Tåvab e-post info@tavab.se
Tel 08-599 221 10
Återvinningsstationen i
Stockby
Måndag, onsdag och torsdag kl 12.00–20.00, lördag kl
09.00–16.00
Södergarn trädgårdsavfall
Från 1 jan–31 mars: måndag
och fredag: 12.00–16.00.

Högberga-Breviks
villaägareförening
Högberga-Breviks villaägareförenings uppgift är att
tillvarata Högberga 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 450 i slutet av 2011. Varje anslutet hushåll
räknas som en medlem. Föreningen organiserar ägare till villor, radhus el likn i
Högberga-Breviksområdet. Föreningens område gränsar i väster till
Östra Mölna byalag, i öster till Käppala VÄF och i norr till Killingevillor.
Om du är intresserad av att arbeta aktivt i föreningen är du välkommen att
höra av dig till styrelsens ordförande Christer Åkerhielm på tel 766 30 02 eller
via e-post: christer.akerhielm@swipnet.se

