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Årgång 49. Nr 89 från starten.

Nya parkbänkar
Var vill du att de ska stå?
Var med och tyck till! sid 3
Rapport från möte med Lidingö Stads parkgrupp. Rundvandring och förslag på
var parkbänkar och grillar ska ställas. På bilden Roland Öhman, Johan Ahlbom,
Karin Hjelmfeldt och Mikael Bergman.

I detta nummer

Parkbänkar • Naturvård i våra grönområden
Breviks och Högbergas stationer byggs om
Butiken i Brevik • Fibernätet • Medlemsrabatter

Årsmöte 25 april

• Föredrag om
Lidingöbanan
• Köp den historiska
skriften sid 9

Har du glömt att betala medlemsavgiften? – Endast 75 kr!
Du som inte har betalat medlemsavgiften för 2012 ber vi göra det. pg nr 150 48-2
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Ord från ordföranden

Receptet heter
samverkan

V

Foto: Torbjörn Zadig

illaägareföreningens roll har blivit allt viktigare de senaste åren. Föreningen koncentrerar sin verksamhet på att göra nytta för medlemmarna
och särskilt verka där den enskilde medlemmen har svårt att göra
sin röst hörd. Högberga-Breviks villaägareförening med sina 500 medlemmar (hoppas vi på i år) är en stark röst när vi träffar Lidingö stad eller agerar
genom Lidingövilllor LVS (samarbetsorganet för alla villaägareföreningar på
Lidingö).
Det senaste exemplet på hur vi arbetar och kan åstadkomma resultat är
dels bänkprojektet, som du kan läsa här på sidan intill och dels naturvård i
Johan Ahlboms regi på sid 4.
Bänkprojektet initierades av Lidingö Stad och vi var inte sena att haka på. I
december i samband med att förra numret av Nya Meddelanden kom ut och
medlemsavgifterna samlades in så bad vi medlemmarna om frivilliga bidrag.
På samma sätt gjorde vi för ett par år sedan när det gällde ängsblommor.
9 475 kr har kommit in till nya bänkar. Att sponsra en bänk kostar 3 000 kr
(vilket bara täcker inköpskostnaden, inte installationen). Vårt förslag till årsmötet blir nu att ta lika mycket pengar ur kassan och bidra med 18 000 kr, det
vill säga sex bänkar.
Lidingö Stad har nu träffat villaägareföreningen och gemensamt gått igenom och inventerat befintliga bänkar och planerat för nya bänkar, grillar och
renovering av gamla bänkar. Ett stort samförstånd rådde på mötet och nu
hoppas vi att det mesta av vår önskelista kan gå igenom.
Det andra exemplet är att villaägareföreningen tagit en aktiv roll i att planera och föreslå åtgärder inom naturområdet. På samma sätt har vi träffat
representanter från staden (och bjudit på kaffe), vandrat igenom vårt område
och diskuterat lämpliga åtgärder och planerat för framtiden.
Ett kort tag efter det mötet byttes två skadade träd ut i Västra Allén, som
ett direkt resultat av diskussionerna. Det är uppenbart att staden uppskattar
dessa kontakter och dialogen blir bättre. Men det är ett givande och tagande.
Vår uppgift i föreningen är också att få input från medlemmarna och föra det
vidare till stadens representanter. I vissa fall (mycket sällsynta) får vi också
säga till enskilda medlemmar att inte skräpa ned eller att fälla träd och rensa
sly på allmän mark. Bättre är att göra det i samverkan, då blir alla nöjda.
Det vore roligt att se en bra uppslutning på årsmötet den 25 april i Breviks
Båtsällskaps klubbhus kl 19.00. Dels vill vi gärna ha åsikter om bänkar och
grillar, dels vill vi gärna få fler förslag på förbättringar i vårt område. När nu
staden lyssnar på oss, så kanske det är lättare att få igenom våra önskemål.
Och dessutom kommer Carl-Henrik Ankarberg till mötet för att visa bilder
och berätta om Lidingöbanans 100-åriga historia. Om ett år börjar nämligen
renoveringen av banan (läs mer på sid 5 i detta nummer) så vi tycker det är
lämpligt att blicka tillbaka, kanske för att lättare se framåt. Precis som när
man kör bil!
Hoppas vi ses på årsmötet, hör av dig om du har några
idéer på frågor vi skulle kunna driva i föreningen och med
det vill jag önska en trevlig sommar. Den är snart här!
Christer Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks villaägareförening
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Har du betalat?
Vi saknar flera medlemsavgifter
för 2012. Tillsammans med
denna tidning finns ett brev och
inbetalningskort för den som
missat sin betalning. Ditt bidrag
betyder mycket för vår
verksamhet.
Läs mer på sid 7 om förmåner.
Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

Styrelsen 2011/12
Styrelsen har haft sex ordinarie möten
under verksamhetsåret. Läs mer i verksamhetsberättelsen på sid 11.

Christer

Håkan

Johan

Olle

Birgitta

Brun

Johanna

Andreas

Elisabet

Bengt Högberg är sammankallande i valberedningen.
Föreningens revisorer heter
Anders Ahlqvist och Sten
Bjurström.

Robert

Årsmöte den 25 april
Välkommen till årsmötet som
hålls i Breviks Båtsällskaps
klubbhus kl 19.00. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Därefter berättar Carl-Henrik
Ankarberg om hur det gick till
när Södra Lidingön för snart
hundra år sedan fick en egen
spårväg och vilka krafter som
låg bakom verksamheten och
hur den därefter har utvecklats
in i modern tid.
Vi bjuder på ost, kex och ett
glas vin.
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Bänkar, bord och grillar
I höstnumret av Nya Meddelanden
berättade vi om Lidingö Stads
bänkprojekt. Nu har vi träffat representanter från Lidingö Stad och
inventerat lämpliga platser och utformningar.

sämre skick. Vår önskelista kommer därför att innehålla både bänkar som ska
renoveras, nya som ska tillkomma och
andra som bör rangeras ut.
Lidingö Stad har efterlyst sponsorer för
detta goda ändamål, och föreningen har
genomfört en insamling bland medlemmarna. 9 475 kronor har kommit in, vilket
betyder att tre bänkar kan sponsras genom föreningen (3 000 kr/st). Styrelsens
förslag på årsstämman är att ytterligare
tre bänkar ska sponsras, genom att vi
använder medel ur kassan.
Under rundvandringen föreslog bänkgruppen att man skulle placera ut ett
antal fasta grillar och på vissa ställen
byta bänkar mot bänkbord. Tidigare har

Föreningens naturansvarige Johan Ahlbom och Nya Meddelandens redaktör
Andreas Lindberg hade ett givande och
trevligt möte med Lidingö Stads bänkgrupp i slutet av mars.
Vi gick igenom de områden som styrelsen och medlemmarna påtalat skulle
vara bra ställen att sätta ut nya bänkar på.
Vid inventeringen påträffades ett antal bänkar med dålig placering och i
22
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Förslag till bänkar och
grillar i Högberga-Brevik
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medlemmarna fört på tal att placera en
grill invid lekplatsen vid gamla Sjövillan,
strax öster om båtklubben. Det såg gruppen som en bra plats. Men man föreslog
också att placera en grill längst ut på yttre
piren i båthamnen.
Det finns idag en "illegal" grill i skogen
snett bakom Sjöscouternas hus. Den
bör tas bort och då kan grillen på piren
utgöra en bra ersättning.
Totalt föreslås nu åtta nya bänkar eller
bänkbord plus tre grillar. Fyra bänkar
ska bort. På årsmötet tar vi upp frågan
om bänkar och grillar och sedan lämnas
önskelistan till Lidingö Stad. De nya bänkarna och grillarna kan komma på plats
först efter sommaren.

X

Ny bänk
Ta bort bänk
Bänk behåll/renovera
Bänkbord behåll/nytt
Bänkbord nytt
Grill
Grill bort
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Nytt bänkbord
Gammal bänk – tas bort
Bänk byts mot nytt bänkbord
Ny bänk
Bänk behålls
Bänkbord byts mot nytt
Trasig bänk – tas bort
Bänk behålls (privat sponsring)
Bänk behålls (privat sponsring)
Bänk behålls
Bänk byts mot nytt bänkbord + Grill B
(stadens förslag)
Bänk byts mot ny (stadens förslg)
Bänk byts mot ny (stadens förslg)
Bänk behålls
Gammalt bänkbord/grill. Tas bort
Trasigt bänkbord - tas bort
Bänk behålls
Bänkbord byts mot nytt
Gammal bänk - tas bort
Bänk behålls
Bänk byts mot ny (stadens förslag)
Ny bänk
Bänkbord nytt + Grill A
Bänkbord nytt + Grill C (stadens förslag)
Bänk behålls
Bänk behålls
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Inventering av bänkar och grillar i vårt område. Förslagen klubbas på årsmötet.

Bänk modell "Djurgården" föreslås
av föreningens styrelse.

Grill modell "Mika" finns redan i lekparken vid Sälgstigen.

"Illegal" grillplats, som kan ersättas
med en ny och bättre på piren.

3

Nya Meddelanden • vår 2011

Värna och förbättra det gröna
Breviks- och Högbergaborna
älskar, liksom många andra,
sina grönområden. Det är få
frågor inom närområdet som
verkar engagera oss boende
så mycket som just parker och
grönområden. Dessa viktiga
marker vill man värna och förbättra!
Som ett resultat av detta arbetar
Villaägareföreningens styrelse just
nu mycket flitigt för att få till stånd
ytterligare förbättringar i våra
grönområden. Medlemmarna är flitiga förslagsställare, och förslagen
till förbättringar har blivit många.
Tanken är att dessa förslag nu ska
listas i en skrivelse, som i vår ska
skickas som önskemål till stadens
tekniska förvaltning.
Ett förslag från flera medlemmar
är att man återinför parkbelysning
längs Stora Allén, från bollplanen
och ner till sjön. Där är kolsvart
under vinterhalvåret. Här fanns tidigare en gatubelysning, men den
togs bort av någon anledning. Vårt
förslag är att man återinför parkbelysning på denna sträcka.
Samtidigt önskar många att
man återplanterar alléträd i Stora
Allén. Här har pampiga popplar,
runt 100 år gamla, fått tas ned av
ålders-skäl. Förslaget är återplantering av allén med popplar eller
lindar.
Likaså är det ett önskemål att
Kostigen, mellan Östra Alléns nedre
del och Klövervägen, kompletteras
i sin norra sträckning med lindar
av samma slag som planterades i
den södra delen för några år sedan.
Dessa lindar har tagit sig bra, och
utvecklas nu som de ska.
Många anser att det vore en
fördel att få en grusstig mitt i
Kostigen, så att man lättare kan
ta sig fram där när det är slaskigt
och lerigt. Dessutom bör slåttern i
Kostigen återupptas, och skötas på
samma föredömliga sätt som idag
görs i Västra Allén.
Samtidigt bör regelbunden
slåtter införas på ängen mellan
Svandammarna och båthamnen.
Här växer idag tyvärr vassen frisk
och frodig. Slåtter har skett emel-
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En arborist från Jacksons trädvård beskär en ek i
Östra Allén för att traktorn som sköter slåttern ska
kunna komma fram lättare.

Sly och annan växtlighet samt dikena rensades ut utmed Östra Allén och vid Kostigen.

lanåt, men inte regelbundet. Den
dammlucka som ska hindra kraftigt inflöde av bräckt vatten från
Saltsjön till ängarna, fungerar av
åldersskäl inte längre. Här hoppas
vi att staden kan hitta en lösning.
Glädjande är att Björkdungen i
dag ser livskraftig ut. Den utgallring
som gjordes härom året gav ett bra
resultat, och nya späda björkplantor
spirar nu mellan de kvarvarande
stammarna. Ett par av lindarna i
Västra Alléns nedre del hade under förra året körts sönder. Efter
en besiktning av staden och villaägareföreningen i höstas byttes
de snabbt ut. Det tackar vi för!
Slåttern på Breviksängarna sköts
på ett utmärkt sätt av arrendatorn
på Elfviks gård. Arrendatorn tar en
höskörd efter midsommar och putsar sedan av ängen på höstkanten.
I samband med utarrenderingen
av jordbruksmarken gjordes en så
kallad "laga syn", vilket innebär en
bristvärdering med tanke på dränering, igenväxning med mera.
Utmed Östra Allén har dessa
brister under mars månad åtgärdats. Det handlar bland annat om
rensning av vissa öppna diken, om
röjning av sly och buskar i åkerkanter samt nedtagning av en del
grenar som förhindrar framkomst
med traktor.
En felande länk i utarrenderingen av Breviksängarna utgörs
av det lilla ängspartiet mellan
Breviksplans parkering och villorna
mot Trädgårdsvägen. Det området
var för litet för att kunna arrenderas
ut, och vi hoppas nu att det istället kan skötas av stadens grönområdes-entreprenör.
Vid Mölnaängarna finns en för
Lidingö unik gammal stenmur. Den
har stora kulturhistoriska värden,
men är idag tyvärr helt invuxen i en
frodig buskridå. Buskarnas rötter
hotar allvarligt denna mur, varför
den snarast bör röjas fram. Det arbetet pågår för närvarande.
Har du synpunkter eller ytterligare förslag på förbättringar i vårt
område är du välkommen att höra
av dig till någon i styrelsen eller till
vår naturansvarige Johan Ahlbom
direkt.
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Fiber utlovas före 30 juni
I vårt tidigare nummer av Nya Meddelanden berättade vi att Telia utlovat anslutning till Telias fibernät
före årsskiftet 2011/2012 för dem
som beställt före den 15 maj. Den
som ringde Telias kundtjänst fick
samma besked så sent som i början av december. Men bara någon
vecka senare kom ett meddelande
om att installationen fördröjts till
andra kvartalet 2012.
Uppenbarligen har kommunikationen
mellan kundtjänsten och entreprenörerna som utför arbetet varit minst sagt
bristfällig. Arbetet med fibernätet genomförs i samverkan med en rad underentreprenörer. Skanova samordnar
projektet. Ericsson står för kommunikationsutrustningen. Ett antal andra
entreprenörer utför grävarbetena. Villaägareföreningen har kontaktat Telias
byggledare på Lidingö Stad som gett oss
följande förklaring:
Projektet att installera fiberkabel på
Lidingö är stort och komplicerat. Det är
det största i landet om man ser till antalet fastigheter som ska anslutas, totalt

1 300 villor och andra småhus. Flera hundra av dessa tillkom under hösten vilket
komplicerade planeringen ytterligare.
Infrastrukturen på Lidingö var sämre än förutsett med gammal och dålig
”kanalisation”. Det finns en blandning
av luftledning och markledning. Det förekommer långa sträckor med kabel i
schakt. Dessutom har det tillkommit problem med tjäle i marken.
För Högberga-Brevik utlovas nu leverans av fiber fram till en converter i fastigheten under april och maj. Man reserverar sig dock för ytterligare oförutsedda
förseningar.
För abonnenter som har telefon via
luftledning dras även fiberkabeln som
luftledning, medan de som har en ned-

grävd kabel får fibern via kabelröret förutsatt att det har tillräcklig dimension.
Sedan återstår att installera en router
för kommunikationen med telefon, dator
och TV. Vi har fått höra från villaägare
i Sticklinge, som anslutit sig till Telias
bredband, att det dröjt ytterligare en tid
innan man fått denna återstående installation gjord.
Vi har haft kontakt med ett par villaägareföreningar i Saltsjöbaden och på
Värmdö som fått Telias fiberkabel installerad. Liksom på Lidingö har man
upplevt problem med planering och
nedgrävning av kabelnätet. När all installation väl genomförts och utrustningen
körts in ska systemet dock ha fungerat
bra i dessa områden.

Banan avstängd i 18 månader

Nya plattformar i Högberga och Brevik
Med byggstart juni 2013 kommer Lidingöbanan att vara avstängd
i ett och ett halvt år till december 2014. Tågrafiken ersätts under
byggtiden med buss.
Dubbelspår ska läggas och plattformarna förlängas och anpassas till de nya vagnarna. Både Brevik och Högberga stationer
kommer att byggas om och dubbelspår läggs mellan stationerna.
Detta kommer att ge förutsättningar för tätare tågtrafik och en
anpassning till Spårväg City. På bilden till höger syns vilka sträckor
som kommer att bli dubbelspår.
I Högberga kommer stationshuset och plattformen att flyttas
österut. Väntkurerna, eller väderskydden som det kallas, kommer
också att göras om till nya i trä (se bild nedan).
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Butiken i Brevik –
en matig historia
För många boende i området är
matbutiken i Breviks Centrum viktig och ett stopp på den dagliga
promenaden eller på väg hem
från jobbet.
Så har det varit sedan den öppnade
1991. Den uppmärksamme kunden har
inte undgått att butiken genomgått en
ansiktslyftning nyligen. Bakom den och
den dagliga driften står familjeföretaget
Sabis, ett av Stockholms mest anrika
företag inom matbranschen. Slagteriaktiebolaget i Stockholm grundades redan
1874 och har sedan dess försett Stockholmarna med mat och service med
både butiker och restauranger. Breviksbutiken tog man över i och med flytten
från andra sidan tågspåret, där Högberga Konditori i dag huserar, till det ”nya”
Breviks Centrum.
I dag drivs Sabis av systrarna, och
Lidingöborna, Madeleine Brehmer och
Caroline Cederblad som representerar
tredje generationen i familjeföretaget.
När Sabis tog över butiken var det pappa
Claes Andersson som satt vid rodret,
även han boendes på Lidingö och då
Vivo-handlare. Familjen äger och driver
fortfarande Breviks-butiken, men Vi-kortet har blivit Hemköpskort och Sabis
fokus på färskvaror har fått sällskap av
Hemköps varusortiment med fokus på
lägre priser.
Claes Anderssons förklarar att butiken alltid fått lov att anpassa sig för att
möta kundens behov och den lokala
konkurrensen.
– Under de dryga 20 år som vi drivit matbutiken har den haft ett antal
olika skepnader, vi har gjort löpande
investeringar för att matcha en kunnig
och krävande kundkrets och samtidigt
ta hänsyn till den nya konkurrens som
kommit på ön, säger han. Det Caroline och Madeleine nu gör med ny design och återinförande av färskvarudisken, provsmakningar med mera är en
fortsättning på det - att ge kunden en
bra upplevelse i butiken.
Caroline Cederblad, Sabis VD, ser försiktigt positivt på framtiden i Brevik.
– Det är tufft att driva mindre mat-
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För 45 år sedan fanns fyra matbutiker i Högberga
och Brevik. Då hette Sabis Favör och låg i samma
lokal som Högberga Bageri ligger i nu.
butiker idag, men man får inte glömma
att Breviksbutiken också fyller en viktig servicefunktion i området. Vi strävar
efter att skapa en butik med familjär
känsla, personlig service och att vara en
samlingspunkt i Breviks Centrum. Vi arbetar mycket med lokala och småskaliga
producenter för att erbjuda något unikt
och skapa ett mervärde för våra kunder.

Sabis drivs av systrarna
Caroline Cederbald och
Madeleine Brehmer.

Sabis

(Slagteriaktiebolaget i Stockholm)
är ett helägt familjeföretag grundat
1874 som arbetar efter devisen ”Passion för mat”. Idag driver Sabis åtta
matbutiker, tjugo restauranger, tre
konferensanläggningar, tio caféer
samt tre hotell i Stockholmsområdet.
Företaget har ca 600 medarbetare.

Recept från Sabis:

Påsklamm med primörgrönsaker
TILLAGNINGSTID: 1 ½ TIM. KOCK: ANDERS EKLÖF

Ingredienser
1,5 kg lammstek urbenad och nätad
Selleripuré
500 g mjölig potatis
500 g rotselleri
4 dl mjölk
100 g osaltat smör
2 klyftor vitlök, pressad
1 msk hela kumminfrön
Senaps- och kumminsky
2 msk grovkornig dijonsenap
3 msk kalvfond på flaska
2 msk strösocker
1 msk tomatpuré
1 ½ dl rött vin
1 dl vatten
Primörgrönsaker, som romanesco, sparris, knippmorot och sockerärtor.

Gör så här:
Sätt ugnen på 150 grader. Gnid in lammsteken
med den pressade vitlöken, kumminfröna samt
salt och peppar. Bryn steken i stekpanna och lägg
den sedan i en ugnsfast form. Sätt i en stektermometer och stek i ugn tills innertemperaturen är 58
grader. Linda in lammsteken i folien och låt vila i
15 min innan den skivas upp.
Skala potatisen och rotsellerin och skär i grova
bitar. Koka i saltat vatten tills bitarna är mjuka, ca
20 min. Värm mjölk och smör, pressa potatis och
selleri genom press samt blanda med smör- och
mjölkblandningen. Vispa slätt och smaka av med
salt och peppar.
Smält socker i botten på en liten kastrull tills
det blir nötbrunt och karamelliserat. Tillsätt snabbt
senapen. Blanda i tomatpurén och kalvfonden och
rör runt lite. Tillsätt vatten och rödvin, koka ihop
till hälften så att såsen tjocknar lite.
Skala knippmorötter och sparris och dela dessa
på mitten. Romanesco delas i små buketter och
sockerärtorna behålls hela. Koka alla primörerna
i saltat vatten några minuter. Stick med en sticka
för att känna om de är klara. Låt dem gärna ha lite
tuggmotstånd kvar.
Skiva upp steken (tillsätt gärna steksaften som
samlas i folien i såsen för extra smak). Servera
tillsammans med selleripuré, primörgrönsaker och
senaps- och kumminsky.
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Rabatter och förmåner för medlemmar
Som medlem i Högberga-Breviks villaägareförening får du rabatter och
förmåner hos en rad Lidingöföretag.
Du kan spara flera tusen kronor genom denna medlemsförmån. Så du
tjänar snabbt in medlemsavgiften på 75 kr!
Anderssons Blomsterhandel
Torsvikssvängen 7A. 10% (ej förmedling).
Bodalsgaraget
Vasavägen 76 (Hantverkshuset). Upp till
20% på däck.
Bröderna Anderssons Glasmästeri
Förrådsvägen Stockby. 10% - gäller ej offererade varor.
Densia AB
Tel 556 766 40. 1 000 kr vid
överlåtelsebesiktning. 500 kr vid
energibesiktning, energideklaration
Elvaruhuset i Lidingö AB
Islinge hamnväg, Torsvik. Upp till 7%.
Handelsbanken Larsberg
Vid öppnande av Allkort: första årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt bonus
100 kr om du samtidigt börjar månadsspara i Handelsbanken Balans 50 (utbetalas efter tre månader). Du kan kontakta
Handelsbanken dygnet runt via Handelsbanken Direkt, personlig service, 0771
- 77 88 99 eller kontakta oss på kontoret
på 08-544 805-20. Välkomna!

JS Hyrservice
Frihamnen till höger efter
Banankompaniet. 10% på bilhyra. 15%
på maskinhyra. 10% på VVS och rör (ex
blandare och porslin).
Järnia Lidingö
Skärskätra torg. 20% på färg,
10% på övrigt.
Lidingö Bilcenter
Kostervägen 4, Bodal. 10% på hyra av bil
eller släpvagn.
Lidingö Järn och Färghandel AB    
Stockholmsvägen 72. 10% om man visar
upp medlemsbeviset. Butiken kommer
då att erbjuda ett rabattkort som medlemmen skall använda i fortsättningen.
Ljungbergs Färg AB
Torsviks centrum. 10%
MA Bilglas
Vasavägen 76 (Hantverkshuset).
200 kr rabatt vid byte av bilglas.
Nordic Softsales
www.nordicsoftsales.se . 10% vid köp
på hemsidan av spel för barn samt
språkutbildning.

BREVIK

Handla för minst 500 kronor och du
får 10 % rabatt vid ett köptillfälle.
Namnteckning
Köpsumma
Kassörens sign.

Rabatt
30 april
april 2012
2012
Gäller tom 15

!
ICA Käppala

Presentkort

Mot denna kupong erhåller du 10% rabatt
om du handlar för minst 500 kr vid ett
tillfälle. Dock ej tobaks- och ombudsvaror.
Gäller till och med 31 maj 2012.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

! Klipp ur och vik ihop!
Högberga-Breviks villaägareförening
Medlem i Lidingövillor, LVS

Medlemskort 2012–2013
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller t o m 30 april 2013.

Handla på ön – ofta det billigaste alternativet
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Majbrasa i Killinge

Valborgsfirande sker som vanligt den
30 april med brasa, körsång och kaffe i
Killingeparken. Vår förening bidrar med
3 500 kr. Brasplatsen har flyttats därför att fotbollsplanen numera är belagd
med konstgräs och eventuella brandflagor från elden skulle kunna skada den.
Uppläggning av material ska ske tidigast 14 april, senast söndag 29 april. OBS!
Bilkörning på parkvägarna är förbjuden.
Till er som har stora lass på släpkärra
– vänligen åk till Södergarn. Brasan får
vara max 6-8 meter i diameter, bygg på
höjden.

Programmet
Kl. 19.45 Kaffe, saft och bullar säljs
Kl. 20.30 Tal inför våren.
Sånger av Lidingö Vox
Kl. 20.45 Brasan tänds

För säker och bra eldning:
• Inga stubbar eller stockar, som kräver
lång vakthållning
• Inte möbler eller järnskrot /plast
• Inget målat eller impregnerat virke
• Inget löv- eller jordmaterial
• Lastpallar sparas för bygge av estrad.
OBS! Killingevillor söker brasvakter för
tvåtimmars-pass. Anmälan eller frågor tar
du upp med brasansvaring Dave Lennon
073-692 37 92 (alt. Maud Brännström
08-766 08 99).

Bygget vid Banvägen

Bygget vid Banvägen är nu i full gång
med markarbeten.
Uppdraget har gått till PEAB/Tornet
som projekterar området. I förra numret
av Nya Meddelanden skrev vi om detta.
Information finns också på Lidingö Stads
hemsida.

Lampor i Stora Allén

Ett förslag kom till villaägareföreningens styrelse om att få belysning i Stora
Allén. Förr i tiden fanns det, men nu är
det mörkt och tråkigt, trots att det är
den naturliga promenadvägen ner till
hamnen och hundrastgården. Styrelsen
har fört önskemålet vidare till Tekniska
Förvaltningen i Lidingö Stad.

Tennisskola i sommar
Det blir tennisskola för barn och ungdom som vanligt i sommar, måndag till
torsdag vecka 25.
Grupper sätts samman utifrån både
ålder och spelvana. Förra året fanns
grupper med allt från 5-åriga nybörjare
till tävlingsspelande ungdom och motionsspelande vuxna.
Tanken är att alla får spela med professionell tränare ca 1 tim om dagen.
Platserna är begränsade och klubben
utgår främst från att få ihop jämna grupper, därefter är det först till kvarn som gäller.
Är du intresserad, maila till tennisskola@
hotmail.com.

Nu blir det 30 km/tim

Allt lutar åt att 30 km/tim kommer att
införas permanent i alla villaområden på
Lidingö, så även Högberga och Brevik.
Lidingö Stad har låtit konsultfirman
Tyréns genomföra en utredning som
föreslår att 30 km/tim ska råda i alla
bostadsområden. På de större vägarna
ska 60 km/tim bli ny hastighetsgräns,
exempelvis från Lidingöbron och ut tilll
Gåshaga på Södra Huvudleden. Undantaget passagen förbi Skärsätra där man
behåller 30 km/tim.
Vägar där emellan, i vårt område Södra Kungsvägen från Högberga förbi
Breviks Centrum kommer att få 40 km/
tim. Utanför skolor kommer fortfarande
30 km/tim att gälla.
Villaägareföreningen driver trafikfrågorna genom Lidingövillor LVS och
har inte haft några invändningar mot det
nya förslaget till hastighetsgränser.

Infartsparkeringen
i Ropsten
Parkeringen i Ropsten är i fara då Stockholms Stad har för avsikt att bygga på
platsen. I stället funderar man på ett
parkeringshus med parkeringavgifter på
150 kr/dygn. Lidingös politiker med Paul
Lindquist i spetsen arbetar intensivt för
att behålla avgiften på nuvarande nivå.
Fler parkeringsplatser är också ett önskemål.

! 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 t o m 30 april 2013.
Anderssons Blomsterhandel: 10% (ej förmedling).
Bodalsgaraget: Upp till 20% på däck.
Bröderna Anderssons Glasmästeri: 10% - ej offererade varor.
Densia AB: 1000 kr vid överlåtelsebesiktning.
500 kr vid energibesiktning, energideklaration
Elvaruhuset i Lidingö AB: Upp till 7%.
Handelsbanken Larsberg: Vid öppnande av Allkort: första årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt bonus 40 kr om du samtidigt
börjar månadsspara i Handelsbanken Balans 50 (utbet efter 3 mån).
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JS Hyrservice: 10% på bilhyra. 15% på maskinhyra. 10% på VVS och
rör (ex blandare och porslin).
Järnia Lidingö: 20% på färg, 10% på övrigt.
Lidingö Bilcenter: 10% på hyra av bil eller släpvagn.
Lidingö Järn och Färghandel AB: 10% om man visar upp medlemsbeviset. Butiken kommer då att erbjuda ett rabattkort som
medlemmen skall använda i fortsättningen.
Ljungbergs Färg AB: 10%
MA Bilglas: 200 kr vid byte av bilglas.
Nordic Softsales: 10% vid köp på hemsidan av spel för barn samt
språkutbildning.
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Misslyckad tippning?

Breviksbadet öppet

Det blir ingen renovering av Breviksbadet
i år, som det var planerat. Därför kommer
badet att vara öppet som vanligt. Renoveringen startar i stället efter sommaren.

Vindskydd till
hundägarna?
Som planerat och tidigare rapporterat
så tippade Lidingö Stad en del snö från
Breviks ångbåtsbrygga i vinter.
Frågan är om det var särskilt lämpligt?
Isen hann nämligen frysa och snömassorna landade ovanpå isen. Efter bara
några lass byggdes ett snöberg upp som
med råge översteg kajkanten.
Om staden tänker fortsätta tippa snö
i Brevik nästa vinter är för tidigt att säga,
men vi ringer nog och kontrollerar saken
till nästa nummer av Nya Meddelanden.

Hundägarna som rastar sina hundar i
hundrastgården har gjort en namninsamling för att få ett vindskydd.
Rastgården har blivit mycket populär
och många besöker rastgården dagligen.
Hundarna får lekkamrater och ägarna har
utvecklat en trevlig gemenskap. Man har
kaffe med sig och har börjat umgås både
där och hemma.
Här träffas man i ur och skur, men när
det är skur, skulle ett vind/regnskydd
vara på sin plats. Därför har man lämnat
in en namninsamling och önskan om att
få ett sådant. Likaså vill man gärna göra
något åt det dike som ligger längst söder
i rastgården. Det är gyttjigt och luktar illa.

polisiära uppgifter utan istället ses som
ett komplement. Förarna utbildas av
polisen som också förser dem med aktuell information inför varje pass. Målet
är att bilen ska rulla dryga 220 dagar om
året, helst både dag- och kvällstid.
Tanken är att genom bilpatrullering
visa närvaro – störa, observera och rapportera kriminell verksamhet och andra
oegentligheter.
De frivilliga bär alltid en särskild väst
och bilen är diskret dekorerad för att vara
både ”synlig och osynlig”. Bilen trafikerar
Lidingö enligt av polisen föreslagna patrulleringsvägar. Förarnas arbetspass är i
huvudsak vardagar och det är alltid två
personer i bilen.
Är du intresserad, hör av dig till Roger
Anbratt på roger.anbratt@telia.com

Jubileum för LVS

Lidingövillor LVS
har gett ut en skrift
med anledning av
att man firar 50 år.
Högberga-Brevik
har köpt in ett
antal skrifter som
finns till försäljning
på årsmötet för 20
kr/st.

Nu rullar grannsamverkansbilen

Käppala tidning

Käppala har tagit
Käppala tidning hjälp av Nya Meddelandens redaktör
Andreas Lindberg
och gett ut en
egen medlemstidning med delvis
samma innehåll
som Nya MedÅrets
storfiskare!
Reportage från hamnfesten
delanden. Tanken
är att fler villaägareföreningar kan göra
detsamma och ge ut sina egna medlemstidningar.
Medlemstidning för Käppala villaägareförening

Nr 1. Vår 2012

I detta nummer

Hamnfesten 2011 – Årets storfiskare
Historia: Käppala Ångsåg
Lidingötågets framtid
Fiberkabeln är på väg
Sålda villlor i Käppala
Rabatter för medlemmar
Verksamhetsberättelse

Vad är nu detta?

Vad är det för
konstiga byggen som står
på ängen nere
vid hamnen?
Det undrade
säkert många som promenerade förbi.
Det är stenkistor till en blivande brygga i
Kragenäs, kan vi avslöja.

Lidingö är hårt drabbat av inbrott sedan
hösten 2010 och polisen behöver hjälp
att bryta denna negativa trend.
Därför har en grannsamverkansbil
med frivilliga börjat åka runt på ön och
fungerar som polisens extra ögon och
öron.
Personerna i bilen ska inte ta över

Inbjudan till årsmötet. Den 14 mars. Läs mer på sid 7.

Betala medlemsavgiften. Använd pg-talongen som bifogas denna tidning. pg nr 14 25 93 - 3

Köp boken om vår historia
Förra året gav vi ut boken om Breviks och Högbergas historia.
Kapitlen i boken är utdrag från de historiska artiklar som publicerats i
Meddelanden och Nya Meddelanden de senaste tio åren. Visst nytt material
har tillkommit.
Boken är på drygt 100 sidor och kostar 150 kr för medlemmar. Du kan köpa
den genom att betala in 150 kr till pg 150 48-2 och ange din adress, så lägger vi
ett exemplar i din brevlåda. Eller kom på årsmötet så får du den i handen.
Boken finns även att köpa på Lidingö Museum och hos Sabis i Brevik.
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RESULTATRÄKNING 				

Breviks kyrka
Varje onsdag
10.00 Samtalsgrupp för dig med missbruksproblem eller medberoende
13.00–15.00 Café. Kaffe/te+smörgås 20 kr.
Varje måndag och onsdag
13.00–15.30 Öppna förskolan
Långfredagen 6 april
Musikgudstjänst kl 15.00.
Robert Thysell, präst. Li Ringquist Östman,
orgel/piano. Koral, polska och musik av
Bach och Pärt. Maria Hulthén, riksspelman,
sång och fiol.
Påskdagen söndag 8 april
Festgudstjänst med nattvard 11.00.
Marie Carlsson, präst. Li Ringquist Östman,
musiker. Breviks Kyrkokör. Trumpet.
Söndagsskola. Kyrkkaffe med påsktårta.
Söndag 15 april
Gudstjänst kl 11.00. Katrin Molander,
präst. Martina Möllås, musiker. Lidingö
Kids. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Söndag 22 april
Gudstjänst med nattvard 11.00
Marie Carlsson, präst. Li Ringquist Östman,
musiker. Ensemble ur Breviks Kyrkokör.
Kyrkstötarna. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Söndag 29 april
Sinnesrogudstjänst med nattvard 16.00.
Katrin Molander, präst. Martina Möllås,
musiker. Talare. Annika Melin Mori, diakon.
Lidingö Gospel. Kyrkkaffe.
Söndag 13 maj
Gudstjänst med nattvard 11.00
Marie Carlsson, präst. Martina Möllås,
musiker. Lidingö Kids. Söndagsskola.
Kyrkkaffe.
Måndag 14 maj
Konsert med Breviks Minikör kl 14.00
S:ta Anna Minikör, Chorallerna Mini.
Körledare Li Ringquist Östman.
Söndag 20 maj
Gudstjänst med nattvard 11.00
Katrin Molander, präst. Li Ringquist
Östman, musiker. Ensemble ur Breviks
kyrkokör. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Pingstdagen söndag 27 maj
Sinnesrogudstjänst 16.00. Marie
Carlsson, präst. Li Ringquist Östman,
musiker.
Söndag 3 juni
Gudstjänst med nattvard 11.00
Katrin Molander, präst. Martina Möllås,
musiker. Lidingö Teens. Söndagsskola.
Kyrkkaffe.
Söndag 10 juni
Jubileumsgudstjänst med nattvard
11.00 Breviks kyrka 75 år. Marie Carlsson,
präst, Li Ringquist Östman,
Musiker. Breviks Kyrkokör, Gospelkören,
Lidingö Kids. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
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2011
Kronor

2010		
Kronor
		
35 475
36 675
26
100
2 000
2 000
12 501
0
1 303
224
51 305
38 999		

INKOMSTER
Medlemsavgifter
Gåvor
Annonsintäkt
Historieboken
Kapitalinkomst
Summa inkomster

KOSTNADER		
Föreningsmeddelanden, kopiering
26 462
24 471
Valborgsmässofirande
3 500
3 500
Årsmöte
2 398
1 350
Årsavgift Lidingövilllor
1 868
2 016
Diverse kostnader
8 526
6 069
Skatt
233
10
Summa kostnader
42 987
37 416
ÅRETS RESULTAT
8 318
1 583

		
BALANSRÄKNING		

31 dec 2011
31 dec 2010
Kronor
Kronor
Tillgångar		
Bank
54 577
63 274
PlusGiro
44 185
42 562
SUMMA TILLGÅNGAR
98 762
105 836

Föreningsmedel		
Vid årets början
59 495
57 912
Årets resultat
8 318
1 583
Vid årets slut
67 813
59 495		

Skulder		
Förskottsbetalda medlemsavgifter
22 500
25 875
Förskottsbetalda böcker
0
19 500
Förskottsbetalt porto
125
25
Bidrag parkbänkar
7 500
0
Skatteskuld
324
91
Övriga skulder
500
850
Summa skulder
30 949
46 341
FÖRENINGSMEDEL + SKULDER

98 762

105 836

Sålda fastigheter

i Högberga-Brevik de senaste månaderna
Adress
Saltsjövägen 35
Höguddsvägen 71
Höguddsvägen 2A
Trädgårdsvägen 3B
Trädgårdsvägen 16B

Boyta
133 m2
172 m2
200 m2
265 m2
225 m2

Datum
1 feb
1 feb
30 jan
15 dec
1 nov

Till salu just nu:				
Kragenäsvägen 17
47 000 000 4 586 m2
265 m2

Anm
2st fastigh

Källa: booli.se

Pris
6 900 000
8 400 000
11 150 000
8 000 000
9 500 000

Tomt
852 m2
658 m2
1690 m2
988 m2
903 m2
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2011
STYRELSEN har efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Redaktör & sekreterare
Kassaförvaltare
Ansv. kvartersombuden

Christer Åkerhielm
Brun Ulfhake
Andreas Lindberg
Håkan Helander
Birgitta Sjöberg

Övriga ordinarie ledamöter: Olof Melin, Johan Ahlbom,
Suppleanter: Elisabet Bergknut, Robert Olin, Johanna
von Schoultz
REVISORER har Anders Ahlqvist och Sten Bjurström
varit.
VALBEREDNINGEN har bestått av Bengt Högberg
(sammankallande) och Anders Wikman.
STYRELSESAMMANTRÄDEN har ägt rum den 24 januari, 7 mars, 27 april (konstituerande möte), 9 juni, 13
september och 13 oktober.
ÅRSMÖTE hölls i Breviks Båtsällskaps klubbhus den 27
april. Efter mötet serverades lättare förtäring och därefter visade Sten Schüssler äldre bilder och vykort från
Brevik och Högberga.
KVARTERSOMBUDEN: Birgitta Sjöberg har varit samordnare under 2011. Föreningens medlemsregister har
kompletterats med cirka 300 e-postadresser.
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2011 hade föreningen 451 (467, 2010) betalande
medlemmar. Härtill kommer åtta "prenumeranter".
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk tablå. Av denna framgår att föreningens överskott
för 2011 var 8318 kronor och en balansomslutning på
98 762 varav eget kapital var den 31 december 2011
67 813 kronor. Informationsspridning är en huvuduppgift och samtidigt en dominerande utgift för föreningen.
AKTUELLA FRÅGOR som styrelsen arbetat med och/
eller informerat om har bland annat varit:
SKÖTSEL AV PARK & ALLMÄNNINGAR: Styrelsen har,
i samverkan med Lidingö stad, arbetat med frågan om
skötsel av allmänningar och parkmark. Föreningen har
vid flera tillfällen har haft samråd och besiktningar på
plats för att diskutera olika naturvårdsåtgärder.
HBVF har bl.a. genomfört röjning av sly vid Kragenäsbadet i samverkan med boende i området. HBVFs kassamedel användes (2 526 kr) för att bekosta container
för borttransport av slyet.

PARKBÄNKSINSAMLING: I föreningens tidning som
utkom i december 2011 pålystes en insamling för att
skaffa fler parkbänkar till Högberga och Brevik. Insamlingen hade per 31 december 2011 inbringat 7 500
kr. Ytterligare bidrag har kommit i början av 2012, så
totalt uppgår insamlingen nu till drygt 9 000 kr, vilket
räcker till tre bänkar. Varje bänk kostar betydligt mer
än 3 000 kr, men staden betalar mellanskillnaden. Förslag om ytterligare bänkar samt bänkarnas placering
kommer att behandlas på föreningens årsmöte 2012.
HISTORISK SKRIFT OM BREVIK OCH HÖGBERGA:
HBVF har medverkat till att en historisk skrift över
området redigerad och sammanställd av Andreas Lindberg tryckts och distribuerats till försäljning.
De 500 ex som föreningen låtit trycka upp såldes under året. Försäljningen har givit föreningen ett överskott om 12 501 kr.
ÖVERSIKTSPLANEN: I december 2011 lämnade HBVF
yttrande över förslaget till ny översiktsplan.
HASTIGHETSPLAN: HBVF har lämnat in yttrande över
förslaget till hastighetsplan.
SÖDRA HUVUDLEDEN: HBVFs arbetsgrupp bevakar
frågan (Christer Åkerhielm, Sten Bjurström och Brun
Ulfhake). Efter valet 2010 har frågan varit vilande.
FÖRENINGENS WEBBSIDA OCH NYA MEDDELANDEN: Föreningens informationsblad Nya Meddelanden
har under 2011 utkommit med två ordinarie nummer
(nr 87 och 88). Tidningens redaktör Andreas Lindberg
sköter HBVFs hemsida och LVS webbplats: www.lidingovillor.se
MEDLEMSFÖRMÅNER: Robert Olin har varit ansvarig
för arbetet med detta.
LVS (Lidingövillor Villaägareföreningar i Samverkan):
Sedan 50 åt tillbaka har villaägareföreningarna en
intresseförening, där man kan driva gemensamma frågor. HBVF är medlem i LVS och deltagit i alla styrelseoch informationsmöten under 2011.
På www.lidingovillor.se finns mer information.
Föreningen har lämnat ekonomiskt bidrag till arrangemangen vid Killingevillors våreld, till Föreningsrådet
och till Grannsamverkansbilen.
Lidingö, mars 2012
Christer Åkerhielm
Ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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Service & öppettider i Brevik och Högberga
Breviks Centrum
Sabis
Tel 766 00 30
www.sabis.se/butiker/brevik/
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

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
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

Formgivet
Textil & inredning
Tel 070-814 06 39
fre 14.00–19.00
lör 11.00–15.00Re

Breviks tennisklubbar
Karoline Lind Ögren,
tel 076-219 71 71
Hans Engström:
brevikengarnas@hotmail.se

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

Breviksbadet
Öppet mitten maj–slutet augusti
731 46 25

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

Lidingö Stad

Mysingen
Tel 766 59 10
www.mysingen.nu
tis-sön16.00–22.00

Felanmälan
www.lidingo.se
Tel 731 30 00, eller:

Lidingö Super Wok
Tel 766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör-sön 13.00–21.00

Avfall, klotter och vägar
Tekniska förvaltningens kundtjänst Vardagar kl. 08.30-16.00
Tel: 08-731 33 03
vaavfall@lidingo.se

Bröderna Stenemuhr
Tel 766 61 31
www.brstenemuhr.nu
mån–fre 09.00–13.45

Vatten och avlopp
Maintpartner AB. Vardagar kl.
08.00-16.00 Tel: 08-731 46 69

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
Sealodge 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

Parker och gator
Lidingö trädgårdscenter
Tel: 08-731 46 68
Gatubelysning
E.on Es 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 april: måndag och
fredag: 14.00–20.00, tisdag,
torsdag, freda: kl 12.00–16.00.
Under april–maj och oktober–november även lördagar
11.00–15.00. Påskdagen och
1:a maj stängt.

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 451 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

