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Bävrar och rådjur i vår närhet!

Sport, Trafik,
Grannfrågan och Tipset

Tåg eller buss har nu blivit en fråga
om bro eller väg. Om Lidingöbron
inte kan renoveras, läggs Lidingöbanan ned varvid banvallen i stället
kan ge plats för den nya vägdragningen. Men vill vi det? Vad vill vi i
Högberga-Brevik?
Om Lidingöbanan ska vara kvar krävs
det en omfattande renovering av
bron. Prislappen för en sådan är ännu
osäker, men kommer att klargöras i
en separat utredning, som blir färdig
i april. En viktig fråga, om staden
väljer att renovera, är vem som ska
betala, Lidingö stad eller SL?
Ett annat scenario är att Lidingöbanan läggs ned och att gamla bron
endast används som gång- och cykelväg. I detta fall skulle spårområdet
utefter Södra Kungsvägen kunna användas som väg och en ny busslinje
kunna dras där.
Broförbindelsen skulle också kunna upphöra helt och gång- och cy-
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Intressanta notiser och tips med
anknytning till vårt område.

Säkerhet

10–11

Tips från Grannsamverkan, Brottsofferjouren och LSS.

Historiska sidan
keltrafiken flyttas till nya bron. Detta
scenario kan bli aktuellt om gamla
bron måste fortsätta att vara öppningsbar, vilket ännu inte är klarlagt.
Broöppningsfunktionen är i mycket
stort behov av renovering och kostnaden bara för denna är uppskattad
till 35 miljoner kronor.
Den 26 november 2003 informerade Lidingö stad om det utredningsarbete som stadens tjänstemän gjort
om den gamla Lidingöbron och vägen
mellan Skärsätra och Högberga.
De olika frågorna för bron presenterades på ett föredömligt klart sätt
med indikationer att stadens åta-
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Ord från ordföranden

Nya tag i gamla banor

Foto: Torbjörn Zadig

Först vill jag tacka för förtroendet! Att ta över som ordförande efter Leif är
en utmaning. Leif har bidragit aktivt till föreningen i över tjugo år varav tio
år som ordförande och bidrar fortfarande som föreningens representant i
LVS. Jag kommer inte försöka göra om Leifs bedrift utan att bidra efter bästa
förmåga.
Jag flyttade tillsammans med Erika till Barrstigen för snart tio år sedan,
vi har två pojkar (Gustaf och Benjamin) födda på Lidingö och trivs utmärkt
i den fina skärgårdsmiljön. Till vardags arbetar jag på Karolinska Institutet, i
huvudsak med att bedriva forskning på nervceller – en oerhört stimulerande
och utmanande arbete.
Inte bara jag är ny i styrelsen utan även
och
har tagit plats som nya ledamöter. Därtill har vi förstärkts med Andreas Lindberg, Meddelandens nya redaktör. En presentation av styrelsen finns på sidan
11 i detta första nummer av ”Nya Meddelanden”.
Jag kommer att fortsätta driva arbetet med vår förening där vi har till uppgift att bevaka frågor av gemensamt intresse för medlemmarna och som berör
vår närmiljö. Vi vill också öka kontakten med våra grannföreningar. Dessa ger
en kort presentation av sina aktiviteter på sidan 10.
Ett uttryck för samverkan mellan grannföreningarna är det initiativ som
togs av
(Killingevillor) att gemensamt ordna debattmöten kring
centrala frågor för villaägare. I oktober 2003, träffades vi under rubriken:
”Hur kan du påverka ditt taxeringsvärdet?” (se sid 4 för ett fylligt referat). Andra tänkbara teman är till exempel ”Uppvärmningsstrategier för egna hem”;
”Vad burkar man få och inte få bygglov för och vad kostar det”. Förslag på
ämnen till diskussionsmöten är välkomna.
En annan aktivitet vi vill utveckla är vår hemsida. Vi tror att det är den naturliga mötesplatsen för de yngre. Gå in på http://hem.passagen.se/hbrvaf.
Om man bläddrar igenom de senaste årgångarna av ”Meddelanden” får
man en god bild av de kärnfrågor som engagerat vår förening. Jag tänkte
börja med tåg-, bro- och vägfrågorna som smält samman till en om man får
tro Lidingö stad som gick ut med en pressmeddelande ”Utredning klar om
väg- och kollektivtrafiken på södra Lidingö” den 6 november (http://www.
lidingo.se/). Enligt det ser det ut som om gamla Lidingöbrons framtid är oviss
(slutbetänkandet kommer i april 2004) och att en fortsatt spårtrafik på södra
Lidingö är förknippad med betydande investeringar (200 MSEK). Landstinget
verkar sakna pengar (och intresse?) för detta. Därmed öppnar man för det
”femte” vägalternativet, det vill säga att använda banvallen för den nya vägleden (vilket enligt deras beräkningar skulle bli billigare än de andra alternativen). Under våren avser staden att fatta principbeslut i frågan. Läs mer på
sid 1, 3–4 från informationsmötet den 26 november 2003. Sten Bjurström (och
vägarbetsgruppen) bevakar ärendet på styrelsens uppdrag.
Båttrafik är en annan fråga som många medlemmar engagerat sig i. Två
separata projekt för ny trafik drivs. Ett bilfärjeprojekt mellan AGA och Nacka
som Vägverket står bakom – samtal med Nacka pågår. Ett med biogasdrivna
båtar för persontrafik som har EU stöd. Samtidigt som det säkert finns ett
stort intresse för Lidingöbor att slippa åka genom Stockholm för att ta sig söderut eller ut i
skärgården, så finns det en berättigad oro för
genomfartstrafik på Lidingö – något vi varit besparade från så här långt. Vi följer utvecklingen
av båttrafikfrågorna.
Jag vill avrunda med att önska er alla ett gott
slut på det gångna året och en skön julhelg!
Sid 2

I korthet
Bankomaten tillbaka
Efter sprängningen av bankomaten
i Breviks centrum har nu en ny bankomat blivit monterad.
Passa gärna på att göra uttag i
bankomaten i Brevik så det märks
att behovet finns.

Lidingö TV Service
har flyttat
Lidingö TV Service har efter att ha
funnits flera decennier i Brevik flyttat sin butik. Den nya butiken finns
på Herserudsvägen 1.
Det är inte klart om några nya
hyresgäster vill ta över den gamla
lokalen på Banvägen.
Före Breviks Centrum byggdes
höll Vivo Sabis till i lokalen på Banvägen och då låg Lidingö TV Service
i en del av det som nu är restaurang
Mysingen.

Scouterna behöver
fler ledare
Vill du engagera dig i Lidingö Breviks Sjöscouter?
Verksamheten sysselsätter idag
170 barn, uppdelade i miniorer, juniorer och patrullscouter. För att
verksamheten ska kunna fungera
behövs många frivilliga krafter. Det
kan vara vaktmästare, båtansvarig,
materialansvarig etc. även hjälp
med den rullande verksamheten är
välkommet.
Hör av er på tel 08-766 24 49.
e-post lidingobrevik@spray.se

Skriv i vår tidning
Som du säkert märker har vår medlemstidning Meddelanden ändrat
färg och form sedan tidigare. Något
vi kan tacka dagens teknik för.
Vill du mara med och göra tidningen är du välkommen. Vi behöver vakna ögon och öron runt om i
grannskapet för att kunna bevaka
vad som har hänt och vad som kommer att hända.
Ring eller maila den nye redaktören Andreas Lindberg 08-661 95 40
(dagtid). mail: andreas@ifkmedia.
se
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Tåg eller buss...
gande för bron att hålla den i skick
för spårväg kan bli ekonomiskt betungande.
Prislappens storlek och när
kostnaderna blir aktuella kan dock
komma att variera avsevärt och kräver ett bättre underlag än man har
idag.
I presentationerna lutade det
starkt åt att utredarna nog trodde att
bron skulle vara för dyr i framtiden
för staden och att man därför skulle
behöva lägga ned Lidingöbanan.
Detta skulle i sin tur nödvändiggöra
att man etablerar busstrafik som
ersättning för tåget. Att köra denna
på ”lokalgatan” Södra Kungsvägen

ansågs helt orimligt och man måste
i detta fall bygga en ny väg mellan
Skärsätra och Högberga station.
Alternativ 5
En skiss för detta kallad ” Alternativ
5” presenterades. Skissen byggde
på att spårvägen tagits bort och att
man utnyttjade spårvägsområdet
för den nya vägen. Skissen antyder
att man kan få en enkel dragning
med ett antal korsningar i form av
rondeller till en betydligt lägre kostnad än stadens tidigare utredda
alternativ.
Kommunstyrelsens ordförande
Paul Lindquist framhöll att informa-

tionen lämnades i ett tidigt skede
och att mer slutliga kalkyler beträffande framtida kostnader för bron
kan föreligga i april 2004. Därefter
bör staden ha grund att fatta beslut
om inriktningen av det framtida arbetet, förhandla med landsting och
något år från nu komma fram slutligt ställningstagande beträffande
för både bron och vägen.
I den efterföljande debatten gavs
positiva omdömen för det sätt staden nu tagit frågorna kring bron
och vägen samtidigt som många
varnade för att dra alltför snabba
slutsatser.

Det femte alternativet. Den nya vägen genom Skärsätra och Kottla går där banvallen för tåget i dag är.

Tidplan för utredning och beslut.
Sid 3
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Kommentar från Högberga-Breviks villaägareförening:

En fråga om ekonomi, säkerhet och framtid
Jämfört med det förslag som Högbera-Breviks villaägareförening tagit fram kan vi konstatera att det
nya alternativet tillvaratar de flesta
av de värden vi sett i vårt förslag ”
Återskapa Mölna ängar”, dock med
det mycket viktiga undantaget att
Lidingöbanan saknas.
Ett särskilt viktigt argument som
kom fram är att det finns en politisk
överenskommelse att satsa på spårvägar inom Stockholmsområdet.
Exempelvis kommer den planerade
bebyggelsen i Hjorthagen vid gasverket (5 000 bostäder) att transportmässigt knytas samman med
Tvärbanan. Lidingöbanan skulle här
kunna få en intressant tväranslutning. Därför är det viktigare att först
diskutera värdet av spårvägen i ett
större perspektiv innan man låser
sig i tekniska frågor som till exempel
bron.
Med anledning av stadens påbörjade dialog är det nu viktigt för oss
inom Högberga-Breviks villaägareförening att aktivt följa frågorna och
analysera konsekvenser av olika alternativen. Även om det kan finnas
poänger i att förenkla vägen genom

att Lidingöbanan läggs ned finns det
många som ser stora värden – utöver den rena transporten av resande
– i att den finns kvar.
I vår utredning inom föreningen
”Återskapa Mölna Ängar” visar vi att
det tekniskt sett finns bra möjligheter att behålla banan och att bygga
vägen. Kostnadskalkylen för detta
skiljer sig ej särskilt mycket från den
kalkyl staden har för sitt alternativ
5, cirka 70 miljoner kr.
Skärsätra villaägareförening har
detaljstuderat passagen genom
Skärsätra och kommit fram till en

lösning som tar tillvara naturliga förutsättningar för att bemästra olika
problem och detta på ett mycket
ekonomiskt sätt. Deras förslag ansluter väl till vårt förslag.
Frågan väg/spårväg handlar sålunda främst om ekonomi och här
gäller det att inte låta kortsiktiga
problem ta över och leda till en utveckling vi beklagar i framtiden.
Samtidigt måste vi fåen trafiksäker väg byggd inom rimligt tid. Den
ökande trafikströmmen gör den farligare och sämre dag för dag.
Sten Bjurström

Gör din röst hörd
Styrelsen i Högberga-Breviks villaägareförening följer denna utveckling mycket noga. Se kommentaren från Sten
Bjurström här bredvid. Men för att kunna företräda medlemmarna i denna fråga önskar vi få era synpunkter. Använd
talongen nedan; maila, eller skicka in den i ett kuvert.

Så här tycker jag:
Behåll Lidingöbanan och rusta upp gamla Lidingöbron
Lägg ned Lidingöbanan och lägg vägen på banvallen (alt 5)
Inget av alternativen är bra

e-post: brun.ulfhake@telia.com
Högberga-Breviks villaägareförening
Box 3030
181 03 Lidingö

Kommentarer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
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Aktuellt

Hur kan du påverka
ditt taxeringsvärde?
I samarbete med Killingevillor och
Käppala Villagäarförening genomförde Högberga-Breviks villaägareförening ett informationsmöte om
villataxering och villaskatten. Tisdagen den 7 oktober samlades ett
50-tal intresserade i Kultursalen i
Käppala skola.
Medverkande var Ingemar Borg från
Riksskatteverket och Lars-Erik Larsson från Skattemyndigheten Stockholm.
Normer och villkor för fastighetstaxeringen gicks igenom och presenterades på ett klargörande sätt.
Därefter följde frågor från deltagarna och diskussion.
Först gick man igenom grunderna
för fastighetstaxeringen. Taxeringen
görs numera om vart tredje år. Nästa
gång det är dags är år 2006.
Värdeområde
Hela landet är indelat i flera tusen
värdeområden. Värdeområdet styr i
mångt och mycket vilket taxeringsvärde den enskilda villan får. Värdeområdet påverkas av läget i landet
, läget inom kommunen, läget i förhållande till strand, samt markens
och husets beskaffenhet.
Taxeringsvärdet ska i genomsnitt
vara 75 procent av marknadsvärdet.
Inom Brevik och Högberga-området
stämmer detta ganska väl. 51 procent av villorna ligger över och 49
procent ligger under.
Värdet på tomten sätts efter hur
nära det är till stranden, storleken,
tillgång till vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden och typ
av bebyggelse.
”Som strandnära” räknas i fyra
steg. Steg 1 om man har egen strand

Mötet den 7 oktober samlade ett 50-tal åhörare. För medlemmarna i respektive förening var mötet gratis.
och mindre än 75 m till stranden, 2:
ej egen strand och mindre än 75 m,
3: 75–150 m, 4: 150–300 m. Dock
räknar man inte fågelvägen i alla lägen. I princip räknar man närmaste
gångväg (om berg, tomt eller annat
är i vägen).
Byggnadsvärde
Värdet på byggnaden sätts efter
storlek, ålder, standard, byggnadskategori, rättsliga förhållanden och
värdeordning.
Åldersfaktorn väger inte så tungt
som man kan tro. Ofta är det populärt att bo i äldre hus, därför kan
marknadsvärdet vara högt.
Om man har uppenbara fel på
fastigheten som kan sänka värdet,
måste dessa överstiga 3 procent av
taxeringsvärdet för att skattemyndigheterna ska ta hänsyn till det.
Det som särskilt intresserade publiken var punkterna som handlade
om ”närhet till strand” och ”stan-

dard på hus”. I många fall är standarden en bedömningsfråga som
blir mer tycke och smak.
Är man inte nöjd med taxeringsbeslutet (som kom i somras) så kan
man begära omprövning. Det kan
man göra under fem års tid. Om man
fortfarande inte är nöjd, så kan man
överklaga till länsrätten och därefter
till kammarrätten.
Politiska frågor
Många frågor som ställdes under
kvällen ”avfärdades” med att orsakerna grundar sig i politiska beslut,
det vill säga något som skattemyndigheten inte kan påverka. Ändå var
de delaktiga i framtagandet av det
regelverk som de har att följa.
På Riksskatteverkets hemsida
www.rsv.se finns mer information
om fastighetstaxeringen. Bland annat finns kartor över värdeområden
i hela Sverige. Där kan du själv se
vilket område ditt hus ligger i.
Sid 5
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Foto: Jörgen Eriksson

Sjöhuset invigt

Den nya scoutstugan i Brevikshamnen invigdes med pompa och ståt i
maj i år. Efter många års planerande, insamling av pengar och byggande står äntligen huset klart.

Nils Hult, 90 år, blev den som fick
skära av bandet, med en för ändamålet nyinskaffad kniv. Han var med
redan när scoutkåren bildades. Det
började som en dröm för femtio år
sedan, kunde Nils Hult berätta. Nu
har drömmen blivit sann och scouterna har fått sitt efterlängtade hus.
Representanter från scouter i
Stockholm och Sverige var med på
evenemanget och från kommunen
kom en delegation med kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist i spetsen.
Lidingöbor och inbjudna gäster
Sid 6

fick smaka mat från grillen. Det serverades både ”sotare” och ”kolarbulle”.
– Det var gott. Kan jag få en till,
säger 8-åriga Anna Starenius när
hon ätit upp sin sotare: orensad
ström-ming grillad över öppen eld.
Scouterna är det bästa som finns,
fortsät-ter Anna.
Öppen spis ute och inne
Scoutstugan, eller Sjöhuset som det
kallas, ligger alldeles nära strandkanten i Breviks Båtsällskaps hamn.
Nytjärad träpanel, stora panoramafönster och en stor träveranda med
öppen spis både invändigt och utvändigt gör att huset ser inbjudande
ut. Inne ger samlingssalen en känsla
av rymd; takhöjd upp i nock, inredning helt i trä, vinklar och vrår och
med en fin utsikt över fjärden.

Hur kan en scoutkår ha råd och
resurser att bygga en sådan skapelse?
– Tack vare en mängd olika människor, svarar Sören Erikssson, ordförande i kåren. Många har hjälpt
till, både genom donationer och hårt
arbete. Hjälpsamma föräldrar har
målat huset, både invändigt och utvändigt. Dessutom har kommunen
ar-renderat ut marken.
Testamente grundplåten
För trettio år sedan testamenterade
fru Kårsell en tomt vid Kottlasjön
till scouterna. Platsen var inte den
bästa, så den såldes och blev grundplåten för husbygget. Unga scouter
hade hjälpt den gamla damen med
diverse göromål, bland annat att
bära hem matkassar, och det lönade
sig rikligt.
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170 barn i stugan varje vecka!

Det har tagit många år att planera och bygga huset. För sju år
sedan fick scoutkåren bygglov, men
de började inte bygga förrän förra
sommaren.
– Det berodde på finansieringen
som inte var klar, säger Anders Birkeland och Morten Werner, som är
ansvariga för husbygget.
Hyr huset på helgen
Under tiden har kåren växt så det
ursprungliga huset blev för litet.
Man tvingades göra om ritningarna.

David Morck blev den som slutligen
ritade huset.
För att finansiera bygget hyr
scoutkåren ut huset till cateringfirman Annorlunda, under veckosluten. Så när scouterna går hem förvandlas huset till festlokal. Känslan
av fest, den fick vi redan när vi kom.
Vi kan bara förundra oss över scouternas kreativitet. De har lyckats
med sitt husbygge trots brist på
pengar. Det ligger något i scouternas devis ”alltid redo”.
Marie Holke

Fakta
Lidingö-Breviks Sjöscoutkår består
av över 170 aktiva scouter och ett
fyrtiotal scoutledare. Man har 20
båtar och seglar på våren och hösten.
Lidingö-Breviks Sjöscoutkår bildades år 1957 och har sedan dess
bedrivit sjöscouting, men verksamheten omfattar även scouting på
landbacken.
Kåren har ett stort antal frivilliga,
oavlönade ledare, assistenter, föräldrar och funktionärer, vilket är en
förutsättning för en levande scoutrörelse.

Sid 7
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Villa Brevik redo
för fler gäster

Djur och natur

Bäver i Kottlasjön

Spåren av den eller de bävrar som
har bosatt sig i Kottlasjön syns nu
tydligt. Ta promenaden från Breviksbadet västerut, utmed Kottlasjön.
Efter några hundra meter kommer
en gångbro till vänster. 30 meter
efter bron hittar du spåren efter de
ivriga små djuren. Flera träd är fällda och andra bär tydliga spår av de
vassa bävergaddarna.

Diken i Stora
Allén
Villa Breviks ombyggnad är nu klar. Ett
30-tal fler gäster kan
nu härbergeras i de
20 nya rummen och
en ny parkeringsplats
mot Trädgårdsvägen
är klar.
Mitt i anläggningen ligger Vinterträdgården, den nya stora inglasade
mötesplatsen som fungerar som ett
nav i nya Villa Brevik.
I anslutning till vinterträdgården
ligger den nybyggda relaxavdelningen. Här kan man bada både vanlig
bastu, ångbastu och i träkar. Den
trevliga puben har utökats med inglasad veranda och sköna fåtöljer.
Vinkällaren är renoverad i de
gamla källarvalven.
Invigning och öppet hus hölls den
9 november. Många nyfikna och kaffesugna Breviksbor hade tagit sig
dit för att titta.
Villa Brevik koncentrerar sig på
konferenser för företag i framför allt
Stockholmsregionen. Konferenslokalerna är väl tilltagna och kan
Sid 8

ta emot många gäster. I och med
tillbyggnaden har man fått bättre
balans mellan hotelldelen och konferensdelen.
Man anordnar också middagar,
bröllop, whisky- och cigarrprovning
bland mycket annat.
I mån av plats erbjuder Villa Brevik rum till särskild grannrabatt. Det
kan vara bra att veta om man väntar
ett flertal gäster som behöver rum
för natten. 275 kr/pers i dubbelrum,
375 kr för enkelrum. Lättare frukost
ingår.
Villa Brevik serverar julbord den
14 december, dessutom erbjuder
man catering av julmat. Beställ i
förväg och avhämta senast den 22
december.

Nu har Lidingö
Stad låtit gräva
diken utmed Stora Allén och runt
den lilla kul-len i
Brevikshamnen,
som kallas Kyssarnas kulle.
Utdikningen
har gjorts tidigare runt Breviksängarna för att dränera de stora
gräsytorna och tomterna nära ängarna. Resultatet har tidigare visat
sig gott.

Låt rådjuren löpa!

En rådjurshona med två kid har sedan en tid hållit till på Breviksängarna. Du som rastar din hund i området bör visa dem hänsyn.
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Trafik

Notiser

Tennisläger en succé

Vaxholmsbåtarna

Lekplatsen upprustad

Foto: Torbjörn Zadig

Sport

Under en vecka i juni, precis efter
skolorna slutat höll Breviks Ten-nisklubb ett tennisläger för barn och
ungdomar.
Det var andra året i rad som tennislägret arrangerades.
Micke Lindahl från Lidingö tennisklubb heter den populäre tränaren.

Nya ridhallen klar
Vid ridhuset i Stockby har nu den
nya hallen blivit färdigställd. Hallen
är hela 1 800 kvm stor och betyder
ett stort lyft för ridklubben. Den
gamla hallen utnyttjades från tidig
morgon till sent på kvällen, varje
dag i veckan. Nu kan alltså fler ridtimmar erbjudas ridsugna medlemmar.

Klippuddens brygga angörs alltjämt
av Vaxholmsbåtarna för de som
pendlar in till stan på morgonen och
hem på kvällen. Fram till jul går en
båt varje vardagsmorgon vid cirka
07.18 och hem från Strömkajen kl
17.30. Fredagar går fler båtar till
Gåshaga brygga. 17.00 och 17.30,
men efter jul går bara fredagsbåten.
Kl 07.10 från Klippudden och hem
16.15 (reservation för ändringar). Efter påsk brukar vårtidtabellen gälla
med avgångar varje dag igen.

I skrivandes stund håller den nya
rondellen vid Käppalas station på att
färdigställas. Korsningen har länge
varit en osäker trafikplats eftersom
fyra vägar möts, där Gåshagaleden
tillåter 70 km/tim, samtidigt som
passagerare från Käppala station
ska ta sig över vägen och skolbarn
från Ljungbacken och Käppala skola
passerar. Trafikljusen har funnits i
flera år, men förhoppningsvis ska
trafiksituationen nu bli bättre med

På årsmötet i våras beslutade Breviks Båtsällskap att inköpa fem nya
Y-bommar till hamnen. Bommarna
kostar hela 20 000 kr/st, alltså en
investering på 100 000 kr.

Tipset
Ny soptunna gratis!

Fasadbelysning
en olägenhet?

Nej, det behövs inget bygglov
för fasadbelysning, så länge den är
”normal”. Om man skulle montera
upp stora strålkastare som lyser in
i fönstren hos grannarna, kan det
räknas som störande, på samma sätt

Breviks Båtsällskap
investerar i bommar

Rondell vid Käppala station

Grannfrågan

En granne tänker installera fasadbelysning och jag undrar nu: behöver
man bygglov för detta? Om belysningen skulle bli ful och störande för
oss kringboende, hur ska vi förfara
då?

Lekplatsen vid Väpnarstigen i Brevik
har rustats upp under våren.

som när man spelar för hög musik
på sin stereo och därmed kan utgöra
en sanitär olägenhet.
Om du upplever det som störande, ska du förstås tala med din
granne först. Om ni inte kan komma
överens, så kan vi från stadens sida
komma förbi och bedöma om det
kan anses störande.
Däremot finns det inget i lagar
och förordningar som säger vad som
är fult eller inte. Det finns inget
skönhetsråd eller liknande.

Om du tycker att det
är dags att
byta soptunna så
är det bara
att ringa till
kommunen
(Hälso- och
Miljökontoret, tel 08731 30 00)
och beställa
en ny. Det är helt kostnadsfritt och
sophämtningen kör ut den till dig.
Däremot får du forsla bort den
gamla själv. Den nya modellen är
försedd med hjul och saknar soppåse. Därför får du inte slänga löst
skräp i den. Bara vanliga ihopknutna soppåsar.
Sid 9
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Säkerhet och grannsamverkan

Lås dörrarna och
håll ögonen öppna!
Ett inbrott i en villa på Kragenäsvägen i somras kan ge oss lärdomar. En är att alltid koppla telefonen vidare när du reser bort.
Inbrottet skedde när villaägaren var
bortrest. Ett flertal gånger hade tjuvarna ringt till huset för att kontrol-lera om någon var hemma. Så
fort någon svarade lade tjuvarna på
luren.
Känns det igen? Visst händer det
att det ringer, men så är det ingen
i luren. Det är antagligen felringningar i de flesta fallen, men nog kan
det vara någon med ont uppsåt också. Alltså: lärdom nr 1: Koppla vidare
telefonen när du är på resa.
Tjuvarna tog sig in genom ett källarfönster på baksidan av huset. De
gick sedan genom hela huset och
stal vad de hann få med sig. En TV,
smycken och lite av varje. Lärdom
nr 2: Lås även dörrar inne i huset, så
försvårar du för tjuven att röra sig
fritt i huset.
Den 1 januari till den 15 maj skedde två inbrott i villor, sju bilinbrott,
två bilstölder, tre cykelstölder och
ett garageinbrott. År 2002 rap-porterades 108 brott i breviksområdet,
varav nio bostadsinbrott, 15 bilinbrott och sex bilstölder.
Över hela Lidingö anmäldes 18
fullbordade inbrott i villor och radhus och tre försök till inbrott. Sju
villaägare utsattes för stöld i bostad, det vill säga gärningsmannen
har inte brutit sig in utan kun-nat
utnyttja olåst fönster eller dörr.
Fyra av villorna hade inbrottslarm. I en av dessa hade larmet
utlösts och gärningsmannen avvek
utan att stjäla något. I en villa hade
gärningsmannen endast vistats i ett
rum som inte var larmat. I två villor
Sid 10

Det här kan du göra för att skydda dig
• Upprätta inventarieförteckning, kompletterad med foto eller videofilm.
(Dessa förvaras sedan på annan plats).
• Märka stöldbegärliga inventarier.
(Vid nyanskaffningar kompletteras inventarieförteckning och fotoregistret och nyanskaffningarna märkes).
• Meddela granne och/eller kontaktombud när man reser bort.
• Hjälpa grannar vid deras semestrar m m.
• Iaktta försiktighet.
(Förvara värdehandlingar och värdesaker på betryggande sätt, hålla
trädgården "ren" från stegar, inbrottsverktyg etc. Ha timer för att slå
på och av belysning m m. (För mer info, se checklista).
• Vara vaksam och tipsa polis och kontaktombud vid onormala händelser. (Hellre en gång för mycket samt göra noteringar).
• Efter ekonomisk och teknisk förmåga ordna bra inbrottsskydd för fönster och dörrar. (För mer info, läs Lås & larm m m).
hade larmet satts ur funktion och
värdeföremål och bilar stals till stora
värden.
Flera av årets inbrott har utförts
nattetid och vid flera tillfällen har
de boende legat och sovit när tjuven
hälsat på.
– Om du skulle drabbas av detta
är det nog lämpligast att på något
sätt visa att du är vaken, säger Li-

dingö Närpolis i ett meddelande.
Om du kan och vågar ska du ringa
112, begära polisen och tala om att
det pågår ett inbrott i huset.
Erfarenheten säger att den som
gör inbrott nattetid troligtvis vet om
att det finns folk hemma och att det
då lätt går att hitta plånböcker, mobiltelefoner, bilnycklar och bärbara
datorer i hallen. Tjuven vill inte bli
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Tjuvens tio-i-topp
Vad tar tjuven i första hand vid
ett inbrott i hemmet? Här följer en
lista (ej i rangordning) över vanliga
föremål.
Kontanter
Smycken
CD-och DVD-spelare/skivor
Videokamera/Kamerautrustning
Matsilver
Datorer
Videospelare/TV
Konst
Telefoner
Dyrare kläder
upptäckt och går därför sällan in i
sovrummen vid dessa inbrott. Blir
han upptäckt springer han snabbt
ut ur huset.
Ovanstående visar vad man i första hand ska fotografera/videofilma
och, där det är lämpligt, även märka.
I en del områden ligger dyrare konst
högre upp på listan och kan då ibland vara så kallade "beställningsjobb".
Med gravyrpennan graveras personnummer på aktuell apparat. I
inventarielistan noteras också att
ap-paraten är märkt. Märkningen

Brottsofferjouren
Brottsofferjourernas Riksförbund
(BOJ) verkar för att brottsoffer och
vittnen får ett mänskligt bemötande
under brottmålprocessen, samt i
kontakterna med socialtjänsten och
hälso- och sjukvårdens representanter.
Den som drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld behöver hjälp och
tid att bearbeta vad som hänt. Ofta
upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt
liv. Då kan det vara särskilt viktigt
med en erfaren samtalspartner som
kan ge råd och stöd. Stödpersonerna
lyssnar och bekräftar den drabbade.
Stödpersonen har tystnadslöfte och
ställer upp med den diskretion som

med osynligt bläck måste förnyas
vartannat år. I inventarielistan noteras också att egendomen är märkt
med osynligt bläck.
Märkta föremål är mindre attraktiva för tjuven då de är svårare att
avyttra. Möjligheten att återfå stulna
föremål ökar också markant.
Var försiktig när du märker konst
och antikviteter, gravyr kan förstöra
värdet, då är det bättre att fotografera/videofilma föremålen. Märk
aldrig smycken eller matsilver. Konst
och kläder kan märkas med osynligt
bläck.
Tänk också på att det är lämpligt
även ur brandsynpunkt att fotografera/videofilma hela hemmet, upprätta inventarieförteckning samt förvara detta material på annan plats.
Läs mer på:
www.samverkanmotbrott.nu

Telefonnummer
Akut
112
Andra fall där polisbil
önskas till platsen:
401 19 00
Polisens växel
Stockholm city
401 00 00
Lidingö närpolis
401 14 50

är tillrådig.
Stödpersonen ger också vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade
så kallade vittnesstöd ger information om hur rättegången går till och
ger stöd i samband med rättegången. Brottsoffret och vittnet behöver
inte möta den tilltalade ensam.
Vidare tar Riksförbundet fram statistik över antal ärenden och brottstyper. Många som söker stöd och
hjälp är kvinnor som misshandlats.
En annan ofta förbisedd grupp är
äldre som råkat ut för rån eller är
utsatta för våld av närstående.
Riksförbundet tar fram rapporter
och sammanställer skrifter för att
utreda vilken hjälp brottsoffer får och
borde få. BOJ driver på för att se till
att uttalade ambitioner förvandlas till
konkreta handlingar.
Telefon 08-644 88 00

Tänk om någon
bevakar ditt hem...
Visste du att brottstatistiken på Lidingö säger att det begås mellan 3
och 4 brott per dygn, som kan hänföras till kategorin egendomsbrott
såsom inbrott i bil, båt, villor samt
stöld och vandalisering?
För att
undvika
att just
du blir
drabbad
kan du
genomföra en rad åtgärder, exempelvis installera ett larm eller säkerhetsdörrar, kanske även genom att deltaga
i grannsamverkan osv.
Men vilken typ av skydd du än
väljer så kvarstår faktum. Ditt hem
och din omgivning riskerar att uppmärksammas av personer med oärliga avsikter.
Dessa personer kartlägger, dels
presumtiva inbrottsobjekt, dels
lämpliga tider att slå till. När de slår
till så sker det ofta dagtid och alltid
mycket snabbt. Målet är att så fort
som möjligt få med sig så mycket
som möjligt. De vet att polisen oftast är upptagen på annat håll och
har långt att åka.
Lidingö Säkerhetsservice erbjuder en ny och effektivt fungerande
bevakningstjänst 24 timmar om
dygnet i ditt bostadsområde.
Vi kallar tjänsten "Säkra Lidingö",
som omfattas av:
Bilburen rondering dygnet runt.
Vilket innebär att väktaren passerar
ditt hem 10–20 gånger per dygn.
Du har tillgång till vår kundtjänst
dygnet runt.
Du kan ringa när som helst och
ställa frågor eller informera om något du iakttagit.
Det kostar 100 kr per villaägare
och månad (ca 3.25:- per dag).
Mer information finns på
LSS hemsida www.lssab.nu

Sid 11
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Historia

Ångfartyget Brevik
Sjövägen är ofta den närmaste vägen. Många har upptäckt hur trevligt och relativt snabbt man kan ta
sig till Stockholm med Vaxholmsbåt. Därför gör vi här en återblick
ttill den tiden då Brevik hade en
egen båt.
Sedan 1860 har Lidingö haft fast
ångbåtsförbindelse. Den första båten med reguljär trafik hette Lidingö
och gick från Hersby brygga inne i
Kyrkvikens innersta del in till stan.
Resan tog en och en halv timme.
Med tiden blev båttrafiken under somrarna allt tätare sedan flera
rederier börjat konkurrera om passagerarunderlaget. Kring sekelskiftet angjordes ett flertal bryggor,
från Käppala i Öster till Rödstugan
i norr.
Den mest påkostade av alla lidingöbåtar var Breviksbornas stolthet, ångfartyget Brevik av år 1909.
Fartyget byggdes för att förbättra de
nyinflyttade villastadsbornas dagliga resemöjligheter mellan Brevik
och Stockholm.
American Bar
Det 38 meter långa ångfartyget
överträffade ifråga om bekvämlighet och stilfullhet allt vad svenska
skärgårdsångare dittills hade kunna
uppvisa. Brevik byggdes som en vinterbåt och fick nästan helt däck,
som inreddes till stora ombonade
salonger och en ”american bar”.
Med sina 500 indikerade hästkrafter gav trippelexpansionsmaskinen fartyget en maxfart på 14
knop, varvid resan mellan Brevik
och Nybrokajen i Stockholm kunde tillryggaläggas på mindre än en
halvtimme.
Men det var nära att Breviksborna hade förlorat sin båt. En eldsvåda
Sid 12

Ångfartyget Brevik, vintern 1913.

inträffade våren 1909 ombord och
förstörde inredningen innan ångaren ännu inte hunnit lämna Eriksbergsvarvet i Göteborg. Men fartyget kunde restaureras.
Den magnifika huvudsalongen på
Brevik hade väggar av blankpolerad
mahogny och bekväma soffor och
fåtöljer i grönt getskinn. Möbleringen bestod också av mjukt svängda
korgstolar i tidens smak.
Den eleganta jugendinredningen
ritades av arkitekt Thor Thorén, sedermera rektor för Tekniska Skolan
(Konstfack) i Stockholm.
Dansade hela natten
I den trevliga memoarboken ”Carl
Lion berättar” ges glimtar av livet
på s/s Brevik: ”En vinter bjöd vi alla
våra vänner på maskerad ombord
på Brevik. De gick ombord maskerade vid Grand Hotell. Vi breviksbor
gick ombord vid vår brygga och så
gick båten ut i isrännan. Det var en
kall vinter och vi gick någonstans

bortom Vaxholm, dansade hela natten och körde så om morgonen tillbaka våra vänner till staden.”
Det berättas också att herrarna
från Brevik på hemväg från arbetet
i stan ibland förfriskade sig ombord
på båten så pass att de fann det
lämpligt att på vägen hem lägga sig
att vila i hövolmarna på Breviksängarna.
Båttrafiken mellan Brevik och
Stockholm pågick dock inte särskilt länge. När Södra Lidingöbanan
öppnades till Brevik i juli 1914 blev
konkurrensen om passagerarna för
svår för rederiet och Brevik, som
egentligen var överdimensionerad
för sin korta trad, utbjöds till försäljning. Sedan ett försök att sälja båten till en grupp ryska spekulanter
misslyckades, förvärvades fartyget
1914 av Waxholmsbolaget och döptes om till Express II och senare till
Waxholm. Fartygets öde beseglades
i februari 1978, då hon totalförstördes utanför Stavsnäs vinterhamn av
en häftig eldsvåda.
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Grannkontakt

Det händer...

Lugna gatan hos våra grannar

Breviks kyrka

Mölna
Hans Berndtson, ordf
Tel 08-766 16 81
I Mölna arbetar man naturligtvis
mycket med frågan om den nya vägdragningen.
Kraftledningsdragning är också
ett ämne på tapeten, liksom frågan
om hastighetsnedsättning, i första
hand på Däldvägen.
Man försöker även hitta gemensamma lösningar för bergvärme.
Varje vår samlas Mölnas medlemmar för gemansam städning och
korvgrillning. Vid midsommar hålls
en midsommarfest.

Killinge
Alf Lundberg, ordf
Tel 08-765 51 39
Inom Killingevillor åstadkom man en
hastighetsbegränsning till 30 km/
tim för ett par år sedan. Nu ger man
sig på nästa projekt: Gåshagaleden.
Man har startat en intressegrupp kallad Gåshagaledens vänner med krav
på åtgärder för ökad trafiksäkerhet
samt minskat buller på Gåshagaleden. Man önskar nedsatt hastighet
till 50 km/tim mellan Käppala station och Hövdingevägen. Johan Ridderbjelke från Gåshagledens Vänner
och Killingevillors ordförande Alf
Lundberg skall medverka i den av
tekniska nämnden särskilt tillsatta
Policygruppen för trafiksäkerhet på
Lidingö vid deras nästa möte.
Från Högberga-Breviks villaägareförening har vi framfört farhågor
om att trafiken på S:a Kungsvägen
skulle öka om hastigheten på Gåshagaleden sänks. När frågan kom
upp på årsmötet var många överens
om att säkerhets- och miljöaspekterna behöver beaktas i ett helhetsperspektiv för hela sträckan mellan

AGA och Gåshaga.
Killingevillor höll adventskaffe
den 7 dec i Villa Brevik och årsmöte
den 17 februari i Kppalagården.

Varje onsdag
Café i Breviks kyrka kl 13.00-15.00
Dock ej julafton och nyårsafton.

Luciahögtid

Käppala
Åke Nilsson, ordf
Tel 08-766 39 34
Villaägareföreningen i Käppala har
till uppgift att bevaka och påverka
förändringar i närområdet samt verka för en trivsam sammanhållning
mellan medlemmarna.
De har bland annat tre mycket
välbesökta träffar varje år:
• Årsmötet med inbjudna fördragshållare som avslutas med
att föreningen bjuder på mat och
dryck.
• Valborgsmässoafton på Killingeängen tillsammans med Killinge
och Högberga-Breviks villaägareföreningar.
• Sommarfest och fisketävling i
Käppalahamnen under stort partytält som avslutas med fyrverkeri.
På dagordningen detta år har de
som största uppgift att få tillstånd
en hastighetssänkning i området till
30/km. De skickade ut en enkät till
de 205 berörda hushållen. Svarsfrekvensen blev emellertid inte tillräckligt hög för att man ska kunna
fatta ett beslut som berör alla. Efter
ett andra utskick med påminnelser
fick man ändå upp svarsfrekvensen
till 60 procent. Av dessa var 85
procent positiva till en hastighetsbegränsning på 30 km/tim, men de
motsvarar bara 51 procent av alla i
området.
Inom de vägar man fick minst två
tredjedels majoritet har man beslutat att gå vidare. Ärendet ligger
nu hos kommunen för behandling
sedan ett par månader.

Körsång ovh Luciakaffe.
13 dec kl 19.00.

Julkonsert
med Lidingö Gospel.
16 dec kl 19.30.

Julafton
11.00 Barnens julbön
17.00 Julbön
23.00 Julnattsgudstjänst

Juldagen
07.00 Julotta

Julkonsert
med famiiljekören Genklang.
27 dec kl 16.00.

Nyårsafton
17.00 Nyårsbön

Gynna scouterna
– köp ved!
Lidingö-Breviks Sjöscoutkår säljer
ved som de själva sågat, huggit och
packat.
Köper du tio säckar eller fler
transporterar de hem det till din
dörr. Annars finns det att hämta vid
nya Sjöhuset i Breviks hamn.
Björkved 65 kr/säck (begränsat
antal).
Lövved 55 kr/säck (al och asp).
Sid 13
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Samarbete
över
gränserna

64

brun.ulfhake@telia.com

Riitta Bendes
Mötessekreterare
Barrstigen 36
tel. 766 01 36

Foto: Torbjörn Zadig

Föreningens representant i LVS
Leif Aringer
Klövervägen 14
tel. bost. 766 21 58
arb. 730 95 44
aringer@minpost.nu
Revisorer
Anders Ahlqvist
Västra Allén 19
tel. 766 24 18
Carl-Johan Mannheim
Kullavägen 21
tel. 766 49 53
Revisorssuppleanter
Agneta Bühlmann
Hövdingevägen 1
tel. 766 56 55

hans.bendes@telia.com
Håkan Helander
Kassaförvaltare
Tunavägen 2
tel. 766 33 33

helander.lidingo@home.

Birgitta Sjöberg
Trädgårdsvägen 22
tel. 766 06 32
Valberedningens ledamöter
Ulf Almqvist
Saltsjövägen 5
tel. 766 38 00
Tommy Fransson
Höguddsvägen 55
tel. 766 10 77

Christer Åkerhielm
(sammankallande)
Sälgstigen 1
tel. 766 30 02

se

Karin Fahlstadius,
Trädgårdsvägen 7 B
tel. bost 766 60 94
karin.
fahlstadius@kvv.se

Bertil Söderberg
Kragenäsvägen 4
tel 766 03 37

Åke Johansson
IT-ansvarig
Äppelstigen 12
tel bost. 766 64 84
arb. 0709-79 04 79
johanssonake
@telia.com

Foto: Torbjörn Zadig

Foto: Torbjörn Zadig

Lillemor Hedlund
Trädgårdsvägen 3
tel. 766 48 76

Ej på bild, men
med i styrelsen:
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Brun Ulfhake
Ordförande
Barrstigen 26
tel.
766
44

Foto: Torbjörn Zadig

Foto: Torbjörn Zadig

Foto: Torbjörn Zadig

Låt oss presentera den nya styrelsen för Högberga-Breviks villaägareförening. Här finnser du en kort beskrivning av varje person och deras adress- och
telefonuppgifter. Dra dig inte för att kontakta oss i styrelsen om du har idéer
el-ler förslag på frågor som du tycker att vi ska driva.

Foto: Karin Wistrand

Lidingö villaägareföreningars Samarbetsnämnd (LVS) organiserar villaägareföreningarna i Lidingö. De
större föreningarna är representerade i styrelsen. LVS bevakar frågor
som är gemensamma för lidingöbor såsom villaskatter, trafikfrågor,
kommunal service och kommunala
taxor med mera. LVS inbjuder också
årligen Lidingös kommunalråd och
ett par andra politiker till att informera om och diskutera olika aktuella frågor. Under årsmötet i maj kan
varje villaägareförening på ön delta
med ett ombud för varje påbörjat
100-tal medlemmar.
Villaägarnas Riksförbund organiserar alla småhusägare i Sverige.
Medlemsantalet är cirka 330 000.
Man kan vara med som enskild
direktansluten medlem eller kan
den lokala villaägareföreningen ha
anslutit samtliga medlemmar. För
Högberga-Breviks villaägareförening gäller att varje medlem ansluter sig enskilt. Genom medlemskapet får man tidningen Villaägaren,
man kan få rådgivning angående
juridik, byggnadsteknik, fukt, mögel, energibesparing mm. Dessutom får medlemmarna olika former
av rabatter och möjligheter till att
teckna villaförsäkring till ett förmånligt pris.
Villaägarna har en webbplats;
www.villaagarna.se och telefonnummer 08-626 01 00. Ett högt
medlemstal ökar möjligheterna att
påverka politiker och andra beslutsfattare.

Den nya styrelsen

Karin Wistrand,
Trädgårdsvägen 27 B
tel. 766 02 14
alt. 070-696 02 97
karin.wistrand
@bonver.com

Bo Söderberg
Trädgårdsvägen 33
tel bost. 766 27 28
arb 790 69 62
boe@kth.se

Anders Tollesson
Saltsjövägen 15 A
anders.tollesson
@telia.com

Meddelanden nr 2-2003

Protokoll fört vid årsmöte i Högberga-Breviks villaägareförening
i Villa Brevik den 6 maj 2003.
Närvarande: cirka 60 medlemmar
§1

Föreningens ordförande Leif Aringer förklarade mötet
öppnat.

§2

Till mötesordförande valdes Leif Aringer och till mötessekreterare Karin Fahlstadius. Till justeringspersoner utsågs Böret Palm och Sten Bjurström.

§3

Mötet ansågs behörigen utlyst.

§4

Föreningens verksamhetsberättelse för år 2002 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Revisionsberättelsen upplästes av kassaförvaltaren
Håkan Helander.

§6

Resultat- och balansräkningen fastställdes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten år 2002.

§7

a/ Till ordförande för en tid av ett år nyvaldes Brun
Ulfhake.
b/ Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
omvaldes Åke Johansson och Anders Tollesson och
nyvaldes Bertil Söderberg.
c/ Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år omvaldes Karin Wistrand och nyvaldes Riitta Bendes och
Karin Fahlstadius.
Andreas Lindberg adjungerades till styrelsen med
uppdrag att deltaga i arbetet med Meddelanden.
d/ Till revisorer för ett år omvaldes Anders Ahlqvist
och Carl-Johan Mannheim.
e/ Till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Agneta
Bühlmann och Birgitta Sjöberg.
f/ Till valberedningen att förbereda valen vid nästa
årsmöte omvaldes Ulf Almqvist, Tommy Fransson,
Lillemor Hedlund och Christer Åkerhielm (sammankallande).

§8

Mötet beslutade överlämna till styrelsen att vid behov
se över områdesindelningen samt kvartersombuden
med ställföreträdare.

§9

Håkan Helander meddelade att föreningens ekonomi
är god. Årsavgiften för 2004 fastställdes till 50 kronor.

§ 10 Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse ombud till Lidingö Villaägareföreningars Samarbetsnämnd (LVS).
§ 11 Leif Aringer väckte frågan om Lidingöbanans framtid.
Den gamla bron är i dåligt skick och måste repareras
för höga kostnader om tåget skall kunna fortsätta
att använda den. Olika åsikter fanns bland mötesdeltagarna. Aspekter som kom fram avsåg bland
annat kostnaden, säkerhet, trivsel, miljö samt eventuell fördröjning av utbyggnaden av S:a Huvudleden.
En handuppräckning visade att en klar majoritet
av mötesdeltagarna ville behålla tågen. Leif Aringer
meddelade att han haft flera kontakter med Stefan
Palmestam, Lidingö stad, angående ökad båttrafik till
Stockholm.

§ 12 Alf Lundberg, ordförande för Killingevillor, lämnade information om det pågående arbetet i intressegruppen
Gåshagaledens vänner med krav på åtgärder för ökad
trafik säkerhet samt minskat buller på Gåshagaleden.
Man önskar nedsatt hastighet till 50 km mellan Käppala station och Hövdingevägen. En diskussion följde
där det bland annat framkom farhågor om att trafiken
på S:a Kungsvägen skulle öka om hastigheten på
leden sänks. Mötesdeltagarna var överens om att
säkerhets- och miljöaspekterna behöver beaktas i ett
helhetsperspektiv för hela sträckan mellan AGA och
Gåshaga.
§ 13 Leif Aringer meddelade att
– en ny bankomat skall ersätta den som nyligen
sprängdes i Breviks centrum.
– fortsatt arbete med dikning av Breviksängarna längs
Stora Allén och Seglarvägen vid båthamnen planeras
redan före sommaren.
– de äppelträd som på privat initiativ planterats på
ängarna tyvärr blivit utsatta för sorkangrepp.
§ 14 C G Hammarlund gav en eloge till väggruppens utredning, som har hög kvalitet. Han var också mycket nöjd
med planteringen av lindallén vid ”kostigen”.
§ 15 Anna Lamm hävdade att de siffror som anges i en
tabell i Meddelanden angående reningen av Stockbysjön ej stämmer. Tommy Fransson som har expertkunnande på området fann dock uppgifterna – som är
hämtade från stadens hemsida – rimliga.
§ 16 Heinz Decker skall å hembygdsföreningens vägnar
skriva till staden med begäran om åtgärder för att
ägaren av en fastighet i föreningens område skall
renovera denna.
§ 17 Leif Aringer avgick i och med årsmötet som ordförande. Han avtackades med bok och blombukett.
Håkan Helander framförde ett varmt tack för den
fina arbetsinsats och det stora engagemang som Leif
Aringer visat både i styrelsearbetet och vid arbetet
med Meddelanden under många år.
§ 18 Gerda Woxén hade medtagit en del material och lämnade information om biodling till dem som var intresserade.
§ 19 Mötet avslutades.
Efter årsmötesförhandlingarna redogjorde Sten Bjurström för väggruppens förslag om S:a Huvudledens
sträckning. Allan Ekström berättade sedan om historiken bakom vägfrågan.
Vid protokollet
Karin Fahlstadius

Leif Aringer

Justeras
Böret Palm

Sten Bjurström

Sid 15
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Service
& öppettider i Brevik och Högberga
Breviks Centrum
Sabis Vivo
Tel 08-766 00 30
e-post info@sabis-brevik.
vivo.se
mån–lör 09.00–20.00
sön 11.00–20.00
Eldin
Tel 08-766 38 20
e-post info@eldin
mån–tor 10.00–17.00
fre 10.00–17.00
lunch 12.00–13.00
Hasses Spel & tobak
Tel 08-766 55 42
mån–fre 09.00–19.00
lör 10.00–16.00
sön 11.00–15.00
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 75
mån–fre 09.00–18.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice
Tel 08-766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00

sön 11.00–16.00

Restauranger

Mysingen
Tel 08-766 59 10
marie-louise@mysingen.nu
mån–sön 17.00–22.00
Bröderna Stenemuhr
Tel 08-766 61 31
e-post www.brstenemuhr.
nu
mån–fre 09.00–13.45
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

Konferens, hotell

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

Catering

Sjöhuset
Annorlunda Catering
Tel 08-661 37 64

Kiosken Breviks station
Tel 08-766
mån–lör 10.00–19.00
Sön 11.00–16.00
Hair Fantasy
Hud, hår, solarium
Tel 08-766 22 24

Bröderna Stenemuhr (se
restauranger)

Högberga

Torbjörn Zadig
Fotograf
Tel 08-766 11 00

Högberga konditori
Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–16.00

Företag

IFK Media
Nyhetsbrev, kundtidningar
Tel 08-661 95 40

Frany
Fastighetsmäklare
Tel 08-766 1162

Övrigt

Breviks Båtsällskap
Tel 08-766 19 55
Lidingö Breviks sjöscouter
Tel 08-766 24 49
e-post
lidingobrevik@spray.se
Breviks Kyrka
08-766 16 45
Breviks Förskola
08-731 47 09
Äppelbo Förskola
08-731 47 40
Breviks Tennisklubb
Gregor Nyvang 766 44 94
Breviksbadet
Öppet 17 maj–24 augusti
08-731 46 25

Lidingö stad

Tel 08-731 30 00
Du kan maila på Lidingö
stads hemsida för felanmälan vad gäller gata/park,
gatubelysning, klotter,
lekplatser, parkering,
vatten&avlopp, trafiksignaler, vinterväghållning,

vägmärken, övrigt.. www.
lidingo.se
Felanmälan gator, vattenoch avloppsledningar
Tekniska kontoret
Tel 731 30 00
(ordinarie arbetstid)
Tel 731 40 00, Falck Larmcentral (övrig tid)
Felanmälan vinterväghållning
Stockholm Entreprenad
Tel 619 40 00
(ordinarie arbetstid)
Tel 731 40 00 (övrig tid)
Tekniska kontoret
Tel 731 32 53
(ordinarie arbetstid)
Felanmälan gatubelysning
Fortum Service Öst AB
Tel 663 00 65
(ordinarie arbetstid)
Vid felanmälan, uppge
adress på felstället, namn
och telefonnummer.

Vill du att ditt företag ska synas här?
Denna sida är tänkt ge information om områdets
olika företag, butiker, restauranger, etc. Du är välkommen att maila redaktören uppgifter om ditt
företag. Av utrymmesskäl har vi inte plats med mer
än namn och telefonnummer + ev öppettider.
Vill du annonsera till en rimlig kostnad är du
också välkommen att höra av dig.

Nya meddelanden
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
http://hem.passagen.se/hbrvaf
Tel ordf Brun Ulfhake 766 44 64

