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Ord från ordföranden

Ni är fantastiska….

Sid 2

att utreda detta alternativ och staden
har så här långt visat en stark vilja göra
detta med ett lyssnande öra till alla oss
som bor inom det aktuella området av
Södra Lidingö. Vi har också fått uppfattningen att om utredningen visar ett
ekonomiskt hållbart norra alternativ
kommer man att inleda projekteringen
under innevarande mandatperiod.
De uppenbara fördelarna finns sammanfattade i anslutning till artikeln om
vår vision av Mölna ängar (sid. 6). Prislappen för en Södra huvudled måste
värderas mot miljövinsterna. Min uppfattning är att en Södra huvudled kommer att generera en klar samhällsekonomisk vinst netto. Förhoppningsvis
får den spårbundna trafiken nu också
en lösning så att vi kan får moderna,
rymliga och tystgående vagnar! Jag tror
att ett modernt tåg tillsammans med en
väl anpassad turlista kommer att få fler
att välja att ta tåget till Ropsten.
Lyckas vi genomföra Mölna ängar-visionen kommer de fula kraftledningsstolpar från Högberga station ned till
vattnet att framstå som ett ännu mer
irriterande inslag i landskapsbilden –än
viktigare: de är en potentiell hälsovåda!
Vi samverkar med Östra Mölnas Byalag
för att hitta en lösning med markförläggning ned till vattnet. (sid 4).
Ett varmt tack till alla i styrelsen och
medlemmar i föreningen som gjort en
mycket stark arbetsinsatts för att värna
och utveckla vårt lokala samhälle under det gångna året!
Välkomna till årsmötet som vi i år
håller i BBS klubbhus nere i hamnen!
Det är ett utmärkt och gemytligt tillfälle
att delta aktivt med åsikter och idéer i
föreningen!

Foto: Torbjörn Zadig

...vi bad om 5 000 kr och fick 20 000!
Nu är återställandet av Breviksängarna
till de ”prästkrageängar” de en gång
var säkrad (sid 3). Björn Svennersjö,
arrendatorn av Breviks ängar är inbjuden till årsmötet och Johan Ahlbom kommer att berätta om ängarnas
historia; en idealisk inramning för en
fortsatt diskussion.
Styrelsen arbete under det gångna
året har präglats av stora och små
närmiljöfrågor. Breviksängarna och
parkmarken i vårt område behöver en
bättre omsorg än de fått under en
rad av år då kommunens ekonomi varit ansträngd. Tända av lokala initiativ
som till exempel röjningen av strandpromenaden och inspirerade av Mölna
Byalags tillvägagångssätt vill vi nu upprätta skötselplaner tillsammans med
staden för våra gemensamma parkmarker (sid 4).
Hitintills har frivilliga samordnare för
Höguddsparken, Strandpromenaden
till Högberga gård och Breviksängarna
hört av sig. Vi hoppas nu att någon
inom Kragenäsområdet vill ta på sig
allmänningen och badet. Att vara samordnare i detta sammanhang medför
inte nödvändigtvis att man tar på sig
mer arbetsbörda än att just vara kontaktperson – hör av er till Håkan Hellander som är styrelsens kontaktperson i denna fråga! Vi har också legat på
Lidingö stad angående återställande
av marken runt Äppelbo förskolas utbyggnad – vi hoppas att Staden gör en
gedigen insatts så att den kvarvarande
ängsytan blir attraktiv.
En ”stor” miljöfråga är Södra huvudleden. Stärkta av ett enhälligt
årsmötesbeslut har vi i samverkan med
LVS arbetat för att denna halvsekel
gamla fråga NU skall få en lösning. Jag
vill här framhålla HBVF redan tidigare
lämnat många tänkvärda idéer kring
hur den felande länken kan byggs bort
med finess; i det så kallade ”norra alternativet” (2002). Som ett första steg
mot en lösning kommer nu Lidingö stad

Brun Ulfhake
Ordf HögbergaBreviks
villaägareförening

Skriv i vår tidning
Arbeta med webben
Vill du vara med och göra tidningen eller arbeta med vår
webbplats är du välkommen.
Du får möjlighet att skriva artiklar, fotografera eller hjälpa till
med layoten.
Ring eller e-posta till redaktören Andreas Lindberg
08-661 95 40 (dag). e-post:
andreas@ifkmedia.se

Hjälp oss dela ut
vår tidning!
Vi behöver fler personer som
kan vara våra kvartersombud!
Just nu har vi två vakanser.
Att vara kvartersombud innebär att man två eller tre gånger
om året får ta en promenad runt
i området där man bor och dela
ut denna tidning eller annan information från föreningen. Det
rör sig om 20–35 adresser, så
det är snabbt gjort och dessutom en anledning till att få
komma ut och gå. Helt gratis!
Hör av dig till Bengt Högberg
08-766 52 02.

Styrelsen 2006/07
Brun Ulfhake (ordf ), Håkan Helander (kassör), Andreas Lindberg (sekr), Torbjörn Zadig,
Christer Åkerhielm (v ordf ),
Bengt Högberg och Mikael Gullström. Suppleanter Claes Carlon, Anki Kajström och Gun Engström Karlsson (suppleanterna
saknar bilder).

Foto: Torbjörn Zadig
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Tack alla medlemmar!

Över 20 000 kr i blomsterbidrag!
Resultatet av insamlingen till ängsfrön blev
över förväntan. Målet var 5 000 kr, men Breviks- och Högbergaborna var mycket mer generösa än så. Över 20 000 kr har kommit in.
Bidragen har kommit från föreningens hela
område i Högberga-Brevik. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla bidragsgivare! Vi har
hört medlemmarnas rop: ”Låt Breviksängarna blomma!” och kommer inte att spara
någon möda att få Breviksängarna att göra rätt
för sitt gamla namn ”Prästkrageängarna”.
På årsmötet den 25 april kommer frågan om
det stora överskottet att luftas. Ett förslag är
att använda hälften av de insamlade pengarna
och se hur mycket blommor det blir. Resten
fonderas för att komplettera under senare år.
Kom till årsmötet och lyssna till Johan Ahlbom som berättar om Breviksängarna i ett
historiskt perspektiv. Han kallar sitt föredrag
"Från Gottbergs kohage till dagens pulkabacke".
Föredraget kommer att innehålla utvecklingen från 1930-talets kohage, över 1950talets välskötta åker, via blomstrande prästkragsäng, bebyggelsehot, festplatsplaner, försumpning och allmän förslumning till avsättande till parkmark, dikningar, alléplantering
och plöjning – samt vårens kommande harvning och sådd, med bland annat blomsterfrö!

Onsdag 25 april kl 19.00
I Breviks Båtsällskaps Klubbhus
En berättelse om

Foto: TJohan Ahlbom

Välkommen
till årsmötet!

Idylliskt på 1950-talet

Utdikning i början av 2000-talet

av och med
Johan
Ahlbom
Vi bjuder på vin och tilltugg

Foto: TJohan Ahlbom

Breviksängarna

Den populära pulkabacken vintern 2006
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Tipset

Besiktiga
oljetanken

Säkerligen har många villaägare
missat att alla oljetankar mellan en
och tio kubikmeter skulle ha besiktigats senast den 1 juli 2006.
Att underlåta besiktning är ett
miljöbrott, enligt en föreskrift som
kom för sex år sedan.
De flesta oljetankar är rätt gamla,
ofta 20–30 år och många av dem har
aldrig kontrollerats. Som fastighetsägare ansvarar man för att tanken är
i gott skick. Inträffar en olycka med
en obesiktigad tank kan det bli problem med försäkringsbolaget.
Enligt den nya lagen ska besiktning och täthetsprov ske vart sjätte
år för tankar med sämre korrosionsskydd och vart tolfte för tankar med
bättre.
Att rengöra en tank (utförs av
fackmän, t ex Ragn-Sells eller Cija)
kostar omkring 3 000 kr och tar mellan två och fyra timmar.

Pappersinsamlingen
återupptas
Lidingö Stad skickade ut en enkät
i mitten av november för att undersöka om intresset av pappersinsamling fanns. Om fler än 50 procent visade sig vara intresserade
av tjänsten skulle den återupptas
igen. Trots att man inte fick in så
många intresserade har man ändå
beslutat att börja med insamlingen
igen. 200 kr per år kommer det att
kosta. Tidningarna ska läggas i en
pappersåtervinnings-soptunna, som
hushållet får köpa för 325 kr.
Sid 4

Skötselplan för
vårt område

Fågelskylt i
Breviks hamn
Villaägareföreningen har fått tillstånd av Lidingö Stad att sätta upp
en informationsskylt om fåglar i
Brevikshamnen.
Föreningen samarbetar med Lidingös Ornitologiska förening så att
skylten kan komma upp till hösten.

I höstens nummer av Nya Meddelanden kunde vi berätta om Östra Mölna
Byalag som tillsammans med Lidingö Stad har upprättat en skötselplan för grönområden och parker.
Vi efterlyste intresserade i vårt
område för att kunna utveckla något
liknande. Tanken är att vi själva inventerar och lägger upp en plan på
hur avverkning och beskärning av
vegetationen ska gå till.
En handfull personer har hört av
sig som är intresserade av att hjälpa
till. Vi har också kontaktat Bertil
Sandberg, representant från Lidingö
Stad i ärendet.
Tre områden och ansvariga har
utkristalliserats. Det är Breviksängarna, strandpromenaden mellan
Brevikshamnen och Högberga Gård
samt Höguddsparken. För Kragenäs
saknas en ansvarig.
Arbetet samordnas av föreningens kassör Håkan Helander.
Ren Natur
Föreningen har också varit i kontakt med projektet Re:naturen, som
Lidingö Stad också är involverad i.
Projektet innebär att skolklasser kan
dryga ut sina klasskassor genom att
samla skräp i ett anvisat område.
Skolklassen erhåller 100 kr från
Lidingö Stad för varje insamlad
sopsäck. Högberga-Breviks villaägareförening hade tänkt att bidra
med 1 000 kr mot att vi får städat
i vårt område. I skrivandes stund
visar det sig att projektet kanske
inte kommer att genomföras, på
grund av dålig finansiering.

Ner med
eländet!

Röd linje visar dagens luftburma leding. Den gula linjen visar var den tänkta
markförlagda kabeln skulle dras.

Planerna på att utöka kapaciteten
för den kraftledning som går över
Mölna och Högberga fortsätter. Östra
Mölna Byalag och Högberga-Breviks
villaägareförening har motsatt sig
planerna eftersom gränsvärdena för
elektromagnetisk strålning är långt
överskridna.
Föreningarna rekommenderar
istället en nedgrävning av kabeln
och en annan sträckning. Se bild.
Vattenfall och Svenska Kraftnät,
som äger ärendet, medger att det
vore bättre, men ser ingen anledning att tvingas till att betala den
merkostnaden, som är 10–12 milj kr.
Från deras synvinkel är det endast
av intresse att få koncessionsansökan godkänd.
Båda föreningarna har nu blivit
remissinstans i ärendet. För vår del
påverkar det endast ett fåtal villor,
men för Östra Mölna blir det en
avsevärd försämring. I vårt remissvar motsätter vi oss den föreslagna förändringen och förordar det
nedgrävda alternativet.

Nya
NyaMeddelanden
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Villaägareföreningen och Hembygdsföreningen bjuder på villavandring

Unik arkitektur i Brevik
Den 13 maj anordnar villaägareföreningen en villavandring i
Breviksområdet. På denna sida
finns några exempel på villor som
kommer att närmare belysas under
vandringen.

Villavandring
13 maj kl 10.00–12.00

Vi går en långpromenad i Breviks-området och stannar till vid några villor som
får närmare beskrivning.
Ciceron är Christina Holgersdotter Engdahl, Lidingö Hembygdsförening.
Anmälan: andreas@ifkmedia.se
Ingen avgift. Samling vid anslagstavlan
vid Breviks station.

Alla foton: Christina Holgersdotter-Engdahl

I Brevik och Högberga finns gott om
villor med spännande arkitektoniskt
värde. För 100 år sedan exploaterades Breviksområdet av Fastighets-

bolaget Lidingö-Brevik. Kaptenen
och finansmannen Allan Abenius
stod i spetsen för fastighetsbolaget.
Hans pampiga villa på Östra Allén
ritades av arkitekterna Ferdinand
Boberg och Bror Almquist.
Flera andra stora villor byggdes
under denna tid, av vilka många
finns kvar än idag. Tre jugendvillor i
österrikisk stil finns i Brevik, vilket är
de enda på hela ön.

Den röda stugan med vita knutar levde kvar i människors
föreställningsvärld. De rödfärgade villorna i villastäderna kom
dock successivt att ersättas av ljusa kulörer. Huset på bilden
ligger på Södra Kungsvägen 266.

Den så kallade Herrgårdsvillan på Hövdingevägen 2 byggdes
i samband med Stockholmsutställningen 1909. Den har sin
tradition i de snickerivillor som började byggas i mitten av
1800-talet. Balkonger och verandor var en nyhet, som lever
kvar i dagens moderna villor.

Jugendstilen blev populär i början av 1900-talet. Den kännetecknas framför allt av organiska former, liljeornamentik, samt ljusa
och klara färger. Två bra exempel på det finns på Hövdingevägen
4 och Drabantvägen 3. Det tredje på Kullavägen 24.

Abenius villa i hörnet Östra Allén och Södra Kungsvägen. Villan har det senaste året genomgått en omfattande renovering
och ombildats till fyra bostadsrätter.

Sid 5
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Några steg närmare om visionen Mölna ängar

Lösning på väg(en)
Trafiksituationen på Södra Kungsvägen har blivit betydligt svårare,
framför allt sedan Gåshaga byggdes.
Köerna ringlar långa i morgonrusningen. Trafiken stoppas av järnvägsövergångarna vid Högberga och i
Skärsätra.
I valet gav moderaterna löftet att
utreda om Södra Kungsvägen kan
gå norr om Lidingöbanan för att på
så sätt minska passagerna över järnvägen för dem som bor i Skärsätra,
Brevik, Käppala och Gåshaga. Efter
överenskommelsen med folkpartiet
är nu utredningen igång och vi väntar på att en rapport ska komma.
Utredning på gång
Det så kallade norra alternativet har
aldrig utretts ordentligt så ingen vet
vilka summor det handlar om. Utredningen får visa om vägen kan byggas
på ett miljömässigt acceptabelt sätt
till en rimlig kostnad.
Protesterna mot förslaget (som är
så gammalt som 50 år) har gått varma, men LVS tillsatte en trafikgrupp
år 2006 som utredde vad det skulle
kunna innebära.
Naturligtvis blir det några ingrepp
i naturen när man anlägger en ny
väg, men förtjänsterna blir fler. Ett
par ekar kommer att sågas ned och
man kommer att spränga bort delar
av berget norr om järnvägen fram
till Högberga Station. Möjligen kan
man även behöva flytta Lidingöbanan något. Men med en ny väg kommer Mölna ängar, mellan Högberga
och Kottlavägen, helt frigöras från
biltrafik.
– Det är denna jämförelse man ska
ha i beaktande, säger Brun Ulfhake,
Sid 6

Foto: Torbjörn Zadig. Bilden är manipulerad.

Södra huvudledens utredning är på
gång. Moderaternas vallöfte måste
infrias. Här redogör vi för hur argumenten för och emot har gått.

Framtidens Mölna ängar? Södra Kungsvägen ersätts med en gång- och cykelväg.
Området kommer att bli ett attraktivt grönområde.

Förslag på hur man kan lösa passagen
förbi Skärsätra skola.

ordförande i Högberga-Breviks villaägareförening och en i trafikgruppen.
– Låt säga att det inte fanns någon
väg alls och man skulle lägga en ny
väg, så är det mest naturliga stället
norr om järnvägen. Jag tror ingen
skulle acceptera att man la den rakt
genom bostadsområdet i Skärsätra
och tvärs över ängen.
Kottlasjön knyts samman med
Saltsjön
Genom denna lösning har trafikgruppen kommit fram till att man kommer att slippa den täta trafiken över
Mölna ängar. I stället kommer man
kunna promenera från Långängsområdet/Kottlasjön i tunnel under vägen och järnvägen och över det vack-

ra eklandskapet Mölna ängar ned till
Saltsjön. Det kommer att skapa ett
"litet Elfvik" på södra ön.
Passagen förbi Skärsätra skola är
särskilt känslig. Problemet är tänkt
att lösas med bullervallar och att
vägen och järnvägen sänks ned i en
kulvert.
Fördelar för de boende
Framför allt kommer en ny vägdragning betyda mycket för de boende längs Södra Kungsvägen i Skärsätra, genom att de kommer att slippa
all genomfartstrafik. Här råder idag
30 km/tim, men likväl passerar cirka
10 000 bilar varje dag.
För dem som bor längs Södra
Kungsvägen mellan Högbergavägen
och Västra Allén kommer det att innebära att en stor del av nuvarande
genomfartstrafik försvinner (i stället kommer de förmodligen att köra
Gåshagaleden fram till Hövdingevägen).
De boende på Däldvägens och
Utsiktsvägens norra och östra sidor
kommer också att uppleva en lättnad,
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Bommar
järnvägsövergång

Bommar
järnvägsövergång
Cykelövergång

30 km/h

Före
Trafiksituationen idag. Södra Kungsvägen går över järnvägen på två ställen: vid Skärsätra och vid Högberga. Mellan Skärsätra
station och Kottlavägen går vägen genom ett bostadsområde, varför man för några år sedan fick sänka hastighetsbegränsningen
till 30 km/tim. Vägen skär av Mölna ängar i två delar.

Ny vägsträckning

Foto: hitta.se. Den nedre bilden är manipulerad.

Överdäckning

Mölna ängar

Efter
Så kan lösningen komma att bli. Förslaget som trafikgruppen arbetar med innebär att vägen över Mölna ängar försvinner och en
ny led byggs norr om Lidingöbanans sträckning. Mölna ängar blir ett stort friluftsområde med cykelvägar istället. Södra huvudleden behöver inte korsa järnvägen.

genom att slippa trafikbullret från
Södra Kungsvägen.
2 milj kr om året
En ny väg är naturligtvis en stor investering, men det är inget som belastar stadens ekonomi under några
få år. Om bygget kostar 100 milj kr
kommer det att kunna skrivas av
på 50 år och på så sätt inte belasta
ekonomin med mer än 2 milj kr per
år. Skatteintäkterna som bland annat de nyinflyttade i Gåshaga bidrar
med, täcker en sådan kostnad utan
problem.
Nu återstår bara att invänta politikernas utredning och att beslut i
frågan kan komma till stånd.

Trafikgruppens huvudpunkter
1. Säkrare trafik för boende och
trafikanter.
2. Kortare stillaståendetider/
kötider med mindre avgasutsläpp per fordon.
3. Att trafiken hålls samman och
att tåg och väg samverkar på
minsta ytor.

6. Att utveckla naturområdet kring
Mölna ängar, t ex tas befintlig
bilväg bort.
7. Att Skärsätra skola får en säker
trafiksituation och minimalt
buller.
8. Att Skärsätra kan planmässigt
bindas ihop på ett bra sätt.

4. Att det nuvarande, stora antalet boende längs vägen får
väsentligt minskad störning.

9. Att genomfartstrafik genom
Skärsätra kan ”grävas” ner och
ej störa.

5. Att buller och miljöpåverkan
vid Kottlasjön och Mölna minimeras.

10. Att kostnaderna minimeras.
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Nu har vi fyllt 80 år!
Högberga-Breviks
villaägareförening
fyller 80 år i år. 1927
bildades föreningen
med kapten Anders
Edgren som dess
förste ordförande.
Läs mer om
föreningens historia på vår hemsida
www.lidingovillor.nu

Lidingöregeln kvar

Foto: Torbjörn Zadig

Det
nya
förslaget
om trängselskatt gick ut
på remiss i
februari. Remissvaren
lämnades
till finansdepartementet
fram till den
22 mars. Tidigast den 1 juli kan skatten bli permanent i Stockholm.
Lidingöregeln föreslås vara kvar,
det vill säga att när fordon kör till
eller från Lidingö och passerar ytterligare en betalstation inom en
halvtimme behöver de inte betala
skatten.
Skatteintäkterna ska användas
till satsningar på vägnätet i Stockholmsregionen, vilket redan mötts
av kritik från bl.a. socialdemokraterna, som vill ha investeringar i kollektivtrafiken.

Ny köksmästare på
Villa Brevik
Johan Lundström heter den nye
köksmästaren på Villa Brevik, skriver
tidningen Restauratören. Han har
bland annat arbetat sex år i Bryssel
som ansvarig för köket på Svenska
EU-ambassaden. Mellan 1997 och
1999 var han med och startade Bon
Lloc i Stockholm.
Sid 8

Villabrand nära
Kottlasjön
En villabrand inträffade på Bertilsbergsvägen, nära Kottlasjön.
Räddningstjänsten larmades men
när brandkåren kom fram var villan övertänd. Ägaren, en äldre dam,
hade hunnit ta sig ut.
Villan blev helt utbränd och ägaren fördes med ambulans till sjukhus.
Enligt uppgift skall det troligen vara
en TV som exploderat och startat
branden.

Lidingöborna
lever längst
Den lidingöbo som föds i dag kan
räkna med att leva i över 80 år, om
hon eller han bor kvar på ön i hela
sitt liv. Så kan man tolka de siff
ror som SCB i dag publicerade vad
gäller “återstående livslängd för en
0-åring”.
Männen på Lidingö blir i genomsnitt 80,6 år och kvinnorna 84,4 år.
Snittet för hela landet är 78,0 år för
män och 82,4 år för kvinnor.

Sport

Tennisläger i juni
I mitten av juni arrangerar Breviks
Tennisklubb
ett
dagläger i tennis
för barn och ungdomar.
En professionell tränare från
trakten håller i träningen. Vilka dagar och tider det blir är inte klart i
skrivandes stund. Lägret anordnas
för femte året i rad. Intresseanmälan
kan lämnas till Catrine Berndtson på
catrine@stelena.se

Grusade
förhoppningar?!
Fotbollsplanen
är nygrusad i år.
Förhoppningarna
om en bättre plan
och bättre spel inför säsongen ökar!

Det händer...

Breviks kyrka 70

år firas 10 juni

Foto: Torbjörn Zadig.

Notiser

Varje onsdag
13.00-15.00 är det
café i Breviks kyrka
(församlingssalen).
Dock ej den 6 jumi.
Konﬁrmationer:
12 maj, 26 maj och
2 juni. Alla kl 14.00.
Skärtorsdagen 5 april
19.00 Mässa. Marie Carlsson.
Kyrkokören.
Långfredagen 6 april
11.00 Gudstjänst. Gunnar Tingström.
Kyrkokören.
Påskdagen söndag 8 april
11.00 Gudstjänst. Marie Carlsson.
Lidingö Gospel.
Söndag 15 april
11.00 Gudstjänst. Lidingös nya
kyrkoherde Carina Nilsson.
Söndag 22 april
11.00 Gudstjänst. Gunnar Tingström.
Ungdomskören.
Torsdag 3 maj
18.30 Taizémässa. Marie Carlsson.
Fredag 4 maj
20.00 Gospelkonsert.
Lördag 5 maj
16.00 Barnmusikal. A-M Svensson.
Söndag 6 maj
11.00 Festgudstjänst. Lidingö församling
100 år som eget pastorat. Alla församlingens präster och körer.
Söndag 13 maj
11.00 Gudstjänst. Gunnar Tingström.
18.00 Vårkonsert. Motettkören,
dirigent: Ingegärd Franzén.
Tisdag 15 maj
18.00 Minikonsert med Breviks minikör.
Söndag 20 maj
16.00 Gudstjänst. Marie Carlsson.
Torsdag 24 maj
19.30 Allsångskonsert, Breviks kyrkokör
under ledning av Li Ringquist Östman.
Pingstdagen söndag 27 maj
11.00 Gudstjänst. Gunnar Tingström.
Ungdomskören och Lidingö Kids.
Söndag 3 juni
15.00 Sinnesrogudstjänst.
Marie Carlson. Lidingö Gospel.
Lördag 9 juni
Breviks kyrka 70 år, fotoutställning.
Söndag 10 juni
11.00 Jubileumsgudstjänst Breviks
kyrka 70 år. Marie Carlsson och Gunnar
Tingström. Körer.
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Visste du att...

Fler förmåner 2007
Medlemsförmånerna för medlemmar i
Högberga-Breviks villaägareförening
fortsätter. Du får rabatter och förmåner
hos en rad Lidingöföretag och andra
företag i Lidingös närhet under 2007
och halva 2008.
I år har vi utökat rabatterna, så även
Bygghuset i Albano finns med.
Rabatten gäller alla betalande medlemmar 2007 fram till och med 30 juni
2008.
Enligt vårt räkneexempel nedan kan du
spara 2 210 kr genom denna medlemsförmån. Det är mycket man kan få för
medlemsavgiften på 75 kr!
Här är de anslutna företagen:
BYGGHUSET, ALBANO: 5% rabatt.
LJUNGBERGS FÄRG: 10% rabatt på färg.
LIDINGÖ HYRCENTER I FRIHAMNEN:
20% rabatt på maskinhyra.

....vår förening är medlemmar i

LIDINGÖ ELVARUHUS:
upp till 7% rabatt. Gäller inte alla varor.
LIDINGÖ TRÄDGÅRDSCENTER 5% rabatt (gäller ej gräsklippare).
LIDINGÖ NYA JÄRN & FÄRG upp till 10%
rabatt på det ordinarie sortimentet.
Gäller inte vissa varor, som handverktyg
och gasol. Visa upp kortet i kassan så
får du ett särskilt rabattkort.
STOCKBY FITNESS CLUB: Fyra gratis
träningspass (värde 400 kr).
LSS (Lidingö Säkerhetstjänst).
1000 kr rabatt vid anslutning till e-larm.
Månadsavgiften till Säkra Lidingö är 199
kr.
HANDELSBANKEN LARSBERG: Vid
öppnande av Allkort: första årsavgiften
gratis (värde 250 kr). Samt bonus 40 kr
om du samtidigt börjar månadsspara i
Handelsbanken Fond i fond 50.

Så här mycket kan du spara under ett år när du är medlem
i Högberga-Breviks villaägareförening:
Du köper
kostnad du sparar
10 lit färg på Ljungbergs
1 000 kr
100 kr
Div varor på Lidingö Järn
1 000 kr
100 kr
Byggmaterial på Byggvaruhuset
2 000 kr
100 kr
Hyr på Lidingö Hyrcenter
500 kr
100 kr
Jord och blommor på Lidingö trädgårdscenter
1 000 kr
50 kr
Lampor och elartiklar på Elvaruhuset
1 000 kr
70 kr
Ett träningspass på Stockby
400 kr
400 kr
Anslutning till e-larm i LSS
1 000 kr
Öppnar allkort + månadssparar på Handelsbanken
290 kr
Summa:
Du sparar:
2 210 kr
Medlemsavgiften i Högberga-Breviks villaägareförening är 75 kr.

✁

Brottsofferjouren
Behöver du komma i kontakt med
Brottsofferjouren tillhör Lidingö
samma region som Stockholms innerstad. Telefon: 08-612 21 21.
E-post: info@stockholmsinnerstadlidingo-boj.se. Läs mer på hemsidan
www.stockholmsinnerstad-lidingoboj.se

Digitala medlemmar
Arbetet med att digitalisera medlemsregistret fortsätter.
Styrelsen är i behov av fler e-postadresser, så vi ber er som ännu inte
gjort det, att skicka ett mail till mik.
gullstrom@punkt.se Skriv ert namn
och gatuadress.
Det händer allt som oftast att styrelsen behöver kommunicera med
medlemmarna på ett snabbt och ej
så resurskrävande sätt. Det är då epost är ett utmärkt medel.
Det kan röra sig om kallelser till
extra möten, sådant som händer i
området, utdelning av tidningen, enkäter om olika frågor, tips om seminarier eller föredrag.
Styrelsen kommer inte att lämna ut adresserna till någon utomstående förening eller något företag.
Arbetet kommer att vara klart efter sommaren. För kontaktombudens
del betyder det att nya listor kommer ut i samband med höstnumret
av Nya Meddelanden.

Klipp ur och vik ihop!

Högberga-Breviks Villaägareförening

Medlemskort 2007–2008
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller mot uppvisande av detta kort t o m juni 2008.
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Grannkontakt
Killingevillor
Killingevillor arrangerar en valborgsmässoeld varje år i Killingeparken. Så även i år. HögbergaBreviks villaägareförening bidrar
varje år med 3 000 kr. Så var på
plats den 30 april. Brasan tänds kl
20.00, men kaffe, saft och bullar
finns till försäljning från kl 19.30. Tal
och sång utlovas!

Käppala villaägareförening

Käppala villaägareförening har valt
ny ordförande och styrelse. Den nye
ordföranden heter Ulrika Lönnehag.
Käppala Villaägareförening anordnar en sommarfest varje år, med
fisketävling för barnen.
I fjol vann Oskar Olin, 4 år, på
Kosmosvägen 4, som fiskade upp
den största abborren på knappt
1,5 hekto vid knytkalaset i Käppala
hamn.
Därmed tog han hem vandringspriset och den åtråvärda titeln årets
Storfiskare.

✁

Östra Mölna byalag

LVS

Ett intressant arbete bedrivs i Mölna
med att upprätta skötselplaner för
de grönområden som finns. Läs mer
om det på sid 4.
Annars är man starkt engagerad i att förhindra den kraftledning
som planeras att dras över området.
Föreningens ordförande Jan Wintzell
är tillika ordförande i LVS.

Inom LVS (Lidingö villaägareföreningars Samarbetsnämnd) arbetar man
med några huvudområden: Södra
huvudleden, högspänningsledningar, fastighetsskatten, hastighetsbegränsningar, med mera. LVS har
stort förtroende inom Lidingö Stads
ledning, som håller kontinuerlig kontakt med föreningen.

Ekonomisk redovisning för 2006
RESULTATRÄKNING
INKOMSTER kr
Medlemsavgifter
Bidrag
Kapitalinkomst/Räntor
Summa inkomster

2006
41 925
14 509
230
56 664

2005
42 000
100

KOSTNADER
Tryck, kopiering
Valborgsmässofirande
Årsmöte (netto)
Årsavgift LVS
Avsättning för blomfrö till Breviksängarna
Diverse kostnader
Skatt
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT KR

29 101
3 000
5 301
800
14 509
3 355
41
56 107
557

26 260
3 000
3 304
1 122

31 dec 2006

2005

61 235
25 340
86 575

61 005
24 038
85 043

51 852

51 295

Skulder
Förskottsbetalda medlemsavgifter
Avsättning (ändamålsbestämda bidrag)
Skatteskuld
Summa skulder

20 175
14 509
39
34 723

33 675

FÖRENINGSMEDEL + SKULDER KR

86 575

85 043

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Fordringar
Bank
PlusGiro
SUMMA TILLGÅNGAR KR
Föreningsmedel
2005-12-31
Överskott 2006
Vid årets slut

7 354
39
41 079
1 021

73
33 748

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 juni 2008):
LJUNGBERGS FÄRG: 10% rabatt på färg.
LIDINGÖ HYRCENTER: 20% rabatt på maskinhyra.
BYGGHUSET, ALBANO: 5% rabatt.
LIDINGÖ ELVARUHUS: upp till 7% rabatt.
LIDINGÖ TRÄDGÅRDSCENTER 5% (ej gräsklippare)
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51 295
557
51 852

42 100

LIDINGÖ NYA JÄRN & FÄRG upp till 10% rabatt.
STOCKBY FITNESS CLUB: Fyra gratis träningspass
(värde 400 kr).
LSS (Lidingö Säkerhetstjänst). 1 000 kr rabatt vid
anslutning til e-larm larm. Månadsavgift vid anslutning
till Säkra Lidingö: 199 kr.
HANDELSBANKEN LARSBERG: Vid öppnande av
Allkort: första årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt
bonus 40 kr om du samtidigt börjar månadsspara i Handelsbanken Fond i fond 50.
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Verksamhetsberättelse för 2006
STYRELSEN har efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande:
Brun Ulfhake
Vice Ordförande
Christer Åkerhielm
Redaktör & sekreterare:
Andreas Lindberg
Kvartermästare:
Mikael Gullström
Kassaförvaltare:
Håkan Helander
Ansv. Kvartersombuden:
Bengt Högberg
Övriga ordinarie ledamöter:
Torbjörn Zadig
Suppleanter: Claes Carlon, Gun Engström Karlsson, Anki Kajström
REVISORER har Anders Ahlqvist och Carl-Johan Mannheim varit.
Agneta Bühlmann och Birgitta Sjöberg har varit revisorssuppleanter.
VALBEREDNINGEN har bestått av Tommy Fransson (sammankallande), Ulf Almquist och Morten Werner.
STYRELSESAMMANTRÄDEN har ägt rum den 16 januari, 13 februari, 13 mars, 26 april (konstituerande), 8 juni, 12 september och
11 oktober.
ÅRSMÖTE hölls i Villa Brevik den 26 april. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Helena Rosenlöf, Ulriksdals Slottsträdgård, om
trädgårdsdesign följt av frågestund.
KVARTERSOMBUDEN: Bengt Högberg är samordnare. I takt med
att alltfler kvartersombud önskar avlösning ses nu områdesindelningen över (se även nedan: Medlemsregister). Kvartersombuden
var inbjudna till träff och samtal med styrelsen i samband med
ordinarie styrelsemötet den 8 juni.

Bidragen har kommit från föreningens hela område i HögbergaBrevik, och har fortsatt att strömma in efter årsskiftet. Ett VARMT
TACK till alla bidragsgivare! Styrelsen har hört medlemmarnas rop:
”Låt Breviksängarna blomma!” och kommer inte att spara någon
möda att under kommande år få Breviksängarna att göra rätt för
sitt gamla namn ”Prästkrageängarna”!
KRAFTLEDNINGEN GENOM HÖGBERGA: Svenska kraftnät (SKN)
och Vattenfall kommer att lägga om matarkabeln från Danderyd
till Koltorps station enligt tidigare beslut. I granskningen av konsekvenserna av detta fann vi att sträckningen Högberga station,
genom Mölna, ned till vattnet kommer att påverkas mycket negativt med magnetfält 2-3 gånger över gränsvärdet. HBVF har protesterat mot detta och krävt att även detta avsnitt skall markförläggas
(ett önskemål som framfördes redan 2005 av HBVF vid samrådet),
något som Vattenfall och SKN avvisat. Skrivelser i ärendet har
inskickats till:
Remissyttrande MKB 2006:536 till SKN, 2006-11-22.
Yttrande till Energimyndigheten, 2006-12-04.
Yttrande till Elsäkerhetsverket, 2006-12-04.
Muntligen har ordföranden diskuterat ärendet med Lidingö Stad
och Länsstyrelsen i Stockholm.
HBVF är remissinstans för SKNs koncessionsansökan till Energimyndigheten.
Ordföranden har träffat representanter för Vattenfall och SKN i
november 2006.

ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2006 hade
föreningen 552 (549, 2005) betalande medlemmar. Därtill kommer
1 anonymt inbetalad avgift samt 2 prenumeranter.

HBVF med föreningens berörda medlemmar arbetar nu i nära samverkan med Östra Mölnas Byalag för att hitta alternativa lösningar
(se nr 1:2007 av Medlemsbladet).

FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk tablå.
Av denna framgår att föreningens överskott för 2006 var 557
kronor och Eget Kapital var den 31 december 2006: 51 852 kronor. Informationsspridning är en huvuduppgift och samtidigt en
dominerande utgift för föreningen.

SÖDRA HUVUDLEDEN: En arbetsgrupp inom HBVF med Christer
Åkerhielm, Sten Bjurström och Brun Ulfhake har arbetat med
frågan i samverkan med LVS kommunikationsgrupp under 2006.
I detta arbete har vi tagit fram en presentation av vår vision av en
Södra huvudled och, vidare, analyserat de konsekvenser en ny
huvudled får. Stor vikt har lagts vid betydelsen av att utredningsarbetet blir väl genomfört. Våra åsikter har förts fram vid möten med
de 4 stora partierna och i artiklar i Medlemsbladet och i Lidingö
Tidning. Lidingö stad avser nu att utreda frågan, särskilt det s.k.
”norra alternativet”. Utredningen kommer att ske med samråd
med berörda bostadsområden. HBVF deltog i ett dialogmöte den
12 mars 2007.

AKTUELLA FRÅGOR som styrelsen arbetat med och/eller informerat om har bland annat varit:
MEDLEMSREGISTER: Ett elektroniskt medlemsregister håller på
att upprättas för att förenkla framtida hantering av adresslistor
och kommunikation med medlemmarna. Registret kommer att
kompletteras med e-postadresser.
NYA PAVILJONGER TILL ÄPPELBOS FÖRSKOLA: HBVF har skriftligen (2006-03-06) och muntligen kontaktat representanter för
Lidingö Stad avseende såväl genomförandeprocessen som återställandet av kvarvarande parkmark.
BREVIKSÄNGARNA OCH SKÖTSEL AV PARK & ALLMÄNNINGAR:
(se även punkten nedan) Styrelsen har arbetat med frågan om
skötsel av allmänning och parkmark och föreslår att ”Mölnamodellen” appliceras. Tanken är att skötselplaner skall upprättas i
samverkan med Lidingö Stad för de grönområden som finns inom
området. Arbetet har inletts och 3 områden har samordnare:
Höguddsparken, strandpromenaden från småbåtshamnen till Högberga gård och Breviksängarna.
INSAMLING TILL ÄNGSFRÖSÅDD AV BREVIKSÄNGARNA: Stora
delar av Breviksängarna plöjdes under hösten 2006; resterande
områden kommer att plöjas 2007, bl.a. ”pulkabacken”. HBVF vill
att ängarna skall återfå sin gamla prägel med prästkragar och ängsblomster, något som föreningen själv måste bekosta. Styrelsen
vädjade till medlemmarna om frivilliga bidrag till detta ändamål.
Vädjan gav en fantastisk, positiv reaktion. Blomsterbidragen per
den 31 december 2006 uppgick till 14 509 kronor. Beloppet har avsatts per 2006-12-31 för inköp av ängsblomfrö till Breviksängarna.

FÖRENINGENS WEBBSIDA OCH NYA MEDDELANDEN: Föreningens
informationsblad Nya Meddelanden har under 2006 utkommit
med två ordinarie nummer (nr 77 och 78). Medlemsbladets redaktör Andreas Lindberg sköter HBVFs hemsida och LVS webbplats:
www.lidingovillor.nu
MEDLEMSFÖRMÅNER: År 2006 startade vi med medlemsförmåner.
Medlemskort som för närvarande berättigar till olika rabatter i
8 företag distribueras till medlemmarna via Meddelandebladet
(vårnumret). Då dessa förmåner uppskattats av många medlemmar kommer styrelsen efter utvärdering att arbeta vidare med
medlemsförmånerna.
Föreningen har lämnat ekonomiskt bidrag till arrangemangen vid
Killingevillors våreld.
Lidingö 14 mars 2007
Brun Ulfhake, ordförande
Christer Åkerhielm

Håkan Helander

Torbjörn Zadig

Andreas Lindberg

Mikael Gullström

Bengt Högberg
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Service & öppettider i Brevik och Högberga
Breviks Centrum
Sabis
Tel 08-766 00 30
info@sabis-brevik.vivo.se
mån–lör 09.00–20.00
sön 10.00–20.00
Breviks tobak
Tel 08-766 55 42
mån–fre 08.00–20.00
lör 10.00–18.00
sön 10.00–18.00
FriSören
Tel 08-766 39 26
mån 14.00–17.00
tis–fre 09.00–17.00
lunch 12.00–14.00
Breviks Salong
Tel 08-766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
Breviks kem-, skrädderi-, skooch nyckelservice
Tel 08-766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00
Pizzeria Brevik (stationen)
Tel 08-766 52 66
mån–fre 11.00–21.00
lör–sön 12.00–21.00
Högberga konditori
Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–16.00
sön 11.00–16.00

Restauranger
Mysingen
Tel 08-766 59 10
rana.sakaberg@mysingen.nu
alla dagar 16.00–22.00
Lidingö Super Wok
Tel 08-766 38 38
vardagar 16.00–21.00
lör-sön 13.00–22.00
Bröderna Stenemuhr
Tel 08-766 61 31
e-post www.brstenemuhr.nu
mån–fre 09.00–13.45
Le Train Bleu (Käppala)
Tel 08-766 25 77
Restaurant J (Gåshaga)
08-601 34 00
gashaga@restaurantj.com
tis–fre 11.30–22.00
lör 12.00–22.00
sön 12.00–17.00
Rest Bryggan (Gåshaga)
Tel 08-766 08 50
info@restaurangbryggan.se
tis-fre fr 17.00
lör-sön fr 12.00

Sjöhuset
Annorlunda Catering
Tel 08-661 37 64

är Högberga-Breviks villaägareförenings
medlemstidning. Den trycks i 850 ex, två
gånger om året. Ansvarig utgivare: Brun
Ulfhake (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.nu pg 150 48-2
Ordf Brun Ulfhake: tel 766 44 64
e-post: brun.ulfhake@telia.com

Högberga Gård
Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se
Villa Brevik
Tel 08-766 65 00
konferens@villabrevik.se

Breviks Tennisklubbar
Catrine Berndtson 766 59 54
Helene Waxberg 766 46 56
Breviksbadet
Öppet mitten maj–slut aug.
08-731 46 25

Lidingö stad
Tel 08-731 30 00

Företag
IFK Media
Nyhetsbrev, kundtidningar
Tel 08-661 95 40
Torbjörn Zadig
Fotograf
Tel 08-766 11 00

Övrigt
Breviks Båtsällskap
Tel 08-766 19 55
Lidingö Breviks sjöscouter
Tel 08-766 24 49
lidingobrevik@spray.se
Breviks Kyrka
08-766 16 45
Breviks Förskola
08-731 47 09

Catering

Nya Meddelanden

Konferens, hotell

Äppelbo Förskola
08-731 47 40

Tekniska kontoret
Tel 731 32 53
(ordinarie arbetstid)
Felanmälan gator, vatten- och
avloppsledningar
Tekniska kontoret
Tel 731 30 00
(ordinarie arbetstid)
Tel 731 40 00, Falck Larmcentral (övrig tid)
Felanmälan gatubelysning
Fortum Service Öst AB
Tel 663 00 65
(ordinarie arbetstid)
Frågor om städning samt
sortering och återvinning av
förpackningar ställs till
Förpackningsinsamlingen
Tel 0200-88 03 11
Frågor om pappersinsamlingen ställs till
SITA Tel 020-120 20 20

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 cirka 550 i slutet av 2006. 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 Killingeviillor.
Om du är intresserad av att arbeta aktivt i föreningen är du välkommen att
höra av dig till styrelsens ordförande Brun Ulfhake på tel 766 44 64 eller via
e-post: brun.ulfhake@telia.com

