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Information från Högberga-Breviks villaägareförening
Årgång 46. Nr 84 från starten.

En gräsligt fin fotbollsplan:

Nu blir det fotboll året runt!

IFK Lidingö pojkar 00:1 under en träning så
sent som den 29 november.
sid 5
Året-runt-fotboll på gräs är nu möjligt.

Hundrastgården invigd Därför nej till tunnel Posten Lidingö 3

sid 3

sid 4

Tyck till!

Ge oss din åsikt om du gillar vad vi
gör, om du gillar vår tidning, eller
om du inte gör det. Kom med tips
och förslag på vad vi kan göra för
medlemmarna eller skriva om.
Ris och ros mottages tacksamt till:
info@lidingovillor.nu

Glöm inte
medlemsavgiften!
Dags att betala medlemsavgiften för
2010. Ditt bidrag betyder mycket
för vår verksamhet. pg-inbetalningskort medföljer denna tidning,
betala redan idag!

Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

sid 6

I detta nummer
Styrelsen 2009/2010
Hundrastgården
30 km/tim går framåt
Södra Huvudleden
Höguddsstranden
Fotbollsplanen
Historia: Posten i Brevik
Notiser: Årsmötet mm
Service i Högberga-Brevik
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Ord från ordförande

Beslut fattas –
fatta beslut!
Man kan fråga sig vad villaägareföreningen har för syfte? Vad är vi till för?
Vilka frågor ska vi engagera oss i och vilka ståndpunkter ska vi ta?
På styrelsens bord hamnar små och stora frågor som rör våra medlemmar i
större eller mindre grad. En mindre fråga som rör ett fåtal villaägare kan vara
stor för den enskilde medlemmen (till exempel var hundrastgården ska läggas), medan en större fråga som rör fler medlemmar (till exempel Södra huvudleden) kan vara relativt ointressant för många.
För oss i styrelsen är inriktningen solkar. Vi ska verka för våra medlemmars
bästa. Vare sig en hundrastgård eller en kraftledning stör ett fåtal medlemmar,
eller om staden inte kommer till beslut i vägfrågan, så måste vi tänka på att
agera så att de berörda gillar vad vi gör.
Man kan säga att vi är en populistisk organisation. Vi är inte politiskt eller
religiöst beroende, vi agerar utifrån vad vi tror medlemmarna vill. Men vi kan
göra skillnad. Politikerna i Lidingö Stad vill ha kontakt med medborgarna och
är intresserade och positivt inställda när vi tar kontakt med dem.
Till stor del arbetar vi så i styrelsen. Vi ringer, skriver mail och brev, vi tillsätter
utredningar, lägger fram förslag och kommer med idéer till våra styrande. Och
det uppskattas. Jag har under hösten talat både med folkpartiets Minna Klintz
och kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist och de uttryckte båda sin
uppskattning över att vi är engagerade och har åsikter.
Just så kan vi agera. Vi kan inte ta en benhård ställning i vägfrågan, men vi
kan bedöma den utifrån den information som kommit fram och förorda en
eller annan riktlinje. Vad vi vill är otvetydigt: Vi vill att det ska fattas beslut, för
vi tycker att det fattas beslut, om ni förstår vad jag menar.
Utredningen förordade alternativ 6 (vägen utmed banvallen), vi sa: bra,
välj alternativ 6 då, men fatta beslut! Nu utreder man alternativ 2 ytterligare
(tunnel genom Skärsätra), vi säger: bra, bara inte det får negativa miljökonsekvenser eller blir för dyrt, men fatta beslut nån gång! I januari får vi se om
politikerna gör som vi säger.
När det gäller den nya fina konstgräsplanen i Brevik så lyssnade stadens
tjänstemän inte på oss, eller rättare sagt, de frågade oss inte, eftersom de, enligt några paragrafer, fann att bygglov inte behövdes och därför behövde man
heller inte höra med de närboende.
Om man trots paragraferna ändå hade hört sig för med de närboende eller
villaägareföreningen, så kanske vi hade kommit fram till en bättre utformning
av staketet som omgärdar planen. Ett grönt och något lägre staket hade inte
påverkat fotbollens intressen, men hade betytt mycket för både boende och
promenerande i området.
Det och mycket annat kan ni läsa i detta nummer av Nya
Meddelanden. Och därmed vill jag önska er en trevlig julhelg!
Foto: Torbjörn Zadig

Christer Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks
villaägareförening
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Missa inte att betala
Dags att betala medlemsavgiften för 2010. Ditt bidrag
betyder mycket för vår
verksamhet. Förutom till
trycket av denna tidning går
pengarna till angelägna frågor
som rör villaägarna i Högberga
och Brevik. Läs mer på hemsidan om förmåner.
Endast 75 kr.

Styrelsen 2009/10
Ny styrelse valdes vid årsmötet i april.
Frågor som har behandlats under året
och behandlas just nu är: Södra Huvudleden, 30 km/tim (namninsamling),
Breviksängarna, strandpromenaden i
Högberga, hundrastgård och Trekantsängen.

Christer

Håkan

Johan

Olle

Birgitta

Brun

Johanna

Andreas

Elisabet

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

Robert

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
layouten.
Ring eller e-posta till redaktören
Andreas Lindberg 08-661 95 40 (dag).
e-post: info@lidingovillor.nu
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Nu får hundarna springa fritt!
En ny hundrastgård i Brevik invigdes den 14 maj av tekniska nämndens ordförande Hans Barje (M).
Rastgården ligger längst ner vid
Stora Allén och på områdets 5 000
kvadratmeter kan nu traktens hundar få springa lösa utan att någon
blir störd.
Till invigningen hade ett 25-tal hundar,
med mattar och hussar kommit. Det blev
mycket nosande och springande och väldigt lite skällande. Solen sken, gräset var
grönt och Maria Hulthén, som födde idén
om en rastgård i Brevik, bjöd på invigningsbubbel och hundgodis.
Detta är den andra hundrastgården
på Lidingö. Den första finns vid Mosstorp. Den rastgård som finns vid Furutorp
används av hundägare, men är inte vilddjurssäker, berättar Lidingös viltvårdare
Bertil Sandberg, som också var med vid
invigningen. En rastgård måste ha så
högt stängsel att till exempel rådjur inte
kan hoppa in. I Brevik är stängslet därför
1,6 meter högt.
Det har tagit ungefär sex månader från
Maria Hulthéns idé till en färdig rastgård.
Inga överklaganden har kommit in (vilket
måste vara unikt i Lidingös historia) och
området stämmer in i detaljplanen. Kostnaden är cirka 150 000 kronor för 280
meter stängsel, stolpar och ett par broar.
Arbetet att ställa i ordning allt har skötts
av Johan Persson på Lidingö Trädgårdscenter.

Invigning av hundrastgården i Brevik strax efter bandklippningen. Fr.v. Johan
Persson, Lidingö Trädgårdscenter, bandklipparen Hans Barje (M), Roland Öhman,
tekniska förvaltningen, idégivaren Maria Hulthén, Michael Bergman, Lidingös
natur- och parkchef och Bertil Sandberg, Lidingös viltvårdare.

– Vi hoppas att alla hundägarna nu
håller ordning inom området, sa Maria
Hulthén. Vi kommer också att bilda Lid-

ingö-Breviks Hundklubb för att se till att
allt fungerar som tänkt.
(Källa: Lidingösidan)

30 km/tim går långsamt fram
Nu gäller 30 km/tim i hela Högberga.
De nödvändiga 67 procenten i området
skrev på och listan lämnades in i somras.
Från oktober är området nu skyltat och
30 km/tim gäller enligt de boendes vilja.
Namninsamlingen fortsätter, men initiativtagna behöver hjälp. Man har inte
fått tillräckligt med svar från Breviksområdet, så när som på den västra delen
av Brevik, det vill säga Seglarvägen med
kringliggande vägar och ner till hamnen.
På Sabis finns en brevlåda uppsatt, där
underskrifter kan lämnas. Man behöver
inte använda den särskilda blanketten.
Det räcker att skriva en lapp "jag vill ha 30
km/tim i området där jag bor" och skriva
under med namn och adress.
Man kan också välja att skicka ett mejl

till: 30km@klotus.se
– Vi tar under våren upp Operation dörrknackning i området, berättar
Elisabet Bergknut, som är en av initiativtagarna. Men vi behöver hjälp. Ju fler
vi är desto färre hushåll måste var och en
besöka. Så jag uppmanar alla som tycker
att det här är en bra idé att kontakta mig
via mail till 30km@klotus.se.
Sedan Nya Meddelanden skrev om
30-projektet i förra numret var det några
som hörde av sig och ogillade idén med
hastighetssänkning.
– Det är fritt att tycka vad man vill. Om
man inte håller med oss behöver man
inte skriva på vår lista., säger Elisabet.
Och om vi inte får kvalificerad majoritet
i Breviksområdet, så kommer vi inte att

Precis till vänster när du kommer in
på Sabis i Breviks centrum finns brevlådan där du kan lägga din röst.
gå vidare, då kommer 50 km/tim att
fortsätta gälla.
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Trafikgruppen lämnar sin kommentar

Tunnel farlig för miljön
Högberga-Breviks Villaägareförenings synpunkter på vidare utredning av tunnelalternativ är nu inlämnade till Lidingö Stad. I den
så kallade trafikgruppen har man
behandlat frågan och kommit fram
till att alternativet inte är särskilt
bra, bland annat av miljöskäl.
Så här skriver man i sitt brev till Lidingö
Stad:
"Vi tycker det är bra att alla möjligheter
utreds så att inblandade parter känner sig
nöjda med beslutsunderlaget och HBVF
har inga invändningar mot att Södra huvudleden dras i tunnel genom Skärsätra
om det blir ett ekonomiskt försvarbart
alternativ. Vi tror att en tunneldragning
kan underlätta beslutsprocessen och
minska de motsättningar som uppkommit mellan de som i dag bor vid Södra
huvudleden och det mindre antal hushåll
vid Kottla som skulle komma i närheten
av huvudleden om den fick en dragning
i anslutning till järnvägen.
HBVF anser att en vidare utredning av
tunnelalternativ bör innehålla sondering
av olika möjligheter för tunnelöppningen
österut. De ursprungliga tunnelförslagen
1, 2 och 4 är mycket oförmånliga för boende i Högberga-Brevik och Östra Mölna
jämfört med alternativen 6–10. Vi är övertygande om att en Södra huvudled med
en dragning enligt alternativen 6–10
kommer att minska transittrafiken genom Högberga-Brevik då många boende
i centrala och östra Brevik och i södra
Käppala och längre österut då kan finna
det enklare att använda huvudleden

Trafikgruppen i Högberga-Breviks villaägareförening förordar inte en tunnel,
men kommenterar här varför och hur man i så fall ska göra.
till och från Hövdingevägen respektive
Herkulesvägen istället för att tråckla sig
igenom Brevik.
Det är också uppenbart att en dragning
enligt alternativ 6–10 är väsentligt mer
förmånligt för boende i Östra Mölna som
då befrias från huvudledstrafiken helt
och hållet. HBVF har redan tidigare framfört att alternativen 1 och 2 snarast är
att betrakta som dödsstöten för Mölna
ängar som rekreationsområde och dessa
förslag innehåller heller ingen vettig lösning på den olycksdrabbade övergången
öster om Mölnaån.
HBVF känner en viss tveksamhet inför
tillförlitligheten av de argument som förts
fram – även i utredningen – angående
avgaser och partikelhalter då faktiskt
inga mätningar gjorts. Minskning av
avgaser och partiklar erhålls framför allt
om en lugn och jämn hastighet kan upprätthållas. Att en tunneldragning skulle

åstadkomma en betydande förbättring
är tveksamt; vid tunnelmynningarna kan
det tvärtom bli mycket högre koncentrationer av partiklar och avgaser än de som
i dag finns utmed vägen eller som skulle
bli fallet med en öppen vägdragning som
i alternativ 6.
HBVF anser därför att en vidare utredning om tunneldragning under Skärsätra
bör kompletteras med att tunneln förlängs österut och når ytläge strax väster
om Mölnaån, eller om möjligt än längre
österut, för att sedan fortsätta norr om
järnvägen och ansluta till Gåshagaleden.
Samtidigt vill vi framhålla att vi behöver en ny Södra huvudled nu och då
möjliga dragningar begränsas av geografin kan inte frågan utredas i all evighet."
Läs mer om utredningen kring Södra
Huudleden på Lidingö stads hemsida,
sökväg: Traﬁk & Infrastruktur/Utveckling
och planering/Vägfrågan.

Natur

Höguddsstranden ses över
Villaägareföreningen har haft samråd
med stadens skogsansvarige, Bertil Sandberg, om Höguddsstranden.
Några villaägare gör bra insatser med
slyröjning ner mot sjön, men man är ofta
lite väl nitisk och klipper ner allt. Bertil
efterlyste lite mer “naturtänkande” och
lite mindre “park”. Spara gärna några bus-
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kgrupper, så att inte allt blir så likåldrigt.
Spara gärna så kallade bärande buskar,
det vill säga med bär eller nötter. Det är
bra för fåglar och småvilt.
Men framför allt får det inte bli mer
stamkvistning på träden. Det har gjorts
för utsiktens skull. Men träden ser nu
högst onaturliga ut, som palmer med

sina upphissade trädkronor.
Vissa delar av strandpromenaden röjs
för närvarande inte alls. Staden kan tänka
sig att göra det, men genom att man idag
inte har något ”eget” folk måste åtgärderna handlas upp. Så det kan ta viss tid.
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Fin plan, men två saker upprör vissa Breviksbor: Färgen på staketet borde varit grön och höjden är överdimensionerad.

Olika åsikter om den nya gräsplanen:

Gräsligt fin plan –
gräsligt fult staket!
Fotbollsklubbarna jublar över den
nya fina konstgräsplanen som Lidingö Stad investerat i Brevik. Vissa
Breviksbor är bekymrade över hur
staketet utformats. Färgen och
höjden hade kunnat vara bättre.
Fördelarna med den nya konstgräsplanen är många. Planen kan nu utnyttjas
en större del av året, matcher på högre
nivåer kan äga rum i Brevik, skaderisken
minskar och den långsiktiga risken för
stendammslunga och andra cancerframkallande sjukdomar minskar.
De allra flesta tycker att det är bra att
den gamla grusplanen är ett minne blott.
Nu finns möjlighet till året-runt-fotboll i
Brevik och det är positivt.
Men en del Breviksbor har hört av sig
till föreningen och påpekat några saker
som kunde gjorts bättre: För det första
anser man att färgen på gallret borde fått
vara grön. Se bilden ovan till höger, som
togs under konstruktionen. Då satte man
upp några meter grönt galler på prov,
vilket som synes gör att staketet inte blir
lika framträdande.
För det andra har flera haft invändningar mot höjden på staketet. Man anser att
det är överdrivet högt. Sex meters höjd i
kortändarna stör landskapsbilden. Många
har Breviksängarna som promenadstråk
och fotbollsplanens utformning är för

dominant, menar man. Särskild hänsyn
skall tas när det gäller byggnationer på
parkmark, vilket detta är, påpekas det.
En Breviksbo som Nya Meddelanden
talat med hävdar bestämt att staketet är
byggt utan byggnadslov, alltså ett svartbygge. När vi kontaktade Lidingö Stad
svarade man att det inte krävs byggnadslov, men den juridiska enheten på Länsstyrelsen är av motsatt uppfattning.
Villaägareföreningen har diskuterat
saken och kommit fram till att konstgräset är en fantastiskt fin tillgång och att
man inte kan driva frågan om svartbygge,
eller kräva att staketet ska rivas och bytas
mot ett grönt lägre staket, eftersom det
skulle ha stora inverkningar på idrotten,
samtidigt som man inte med säkerhet
kan säga att man har en majoritet av
Breviksborna med sig i frågan.
– Vi är dock besvikna på att Lidingö
Stad kör över villaägareföreningen ånyo,
säger Christer Åkerhielm, ordförande i
föreningen. Senast det skedde var i samband med att Äppelbo förskola byggdes
ut, då man inte hörde av sig till oss i
förväg. Likadant här, vilket inte gynnar
våra relationer och dialogen med staden.
Hade man hört av sig i förväg, kanske ett
grönt och lägre staket hade varit en bra
lösning som hade tillgodosett flera parter. Nu visste vi ingenting. Vi reagerade
först när vi såg hur högt staketet höll på

Låg aktivitet på kvällarna. Ändå låter
Lidingö Stad belysningen vara påslagen även om planen är tom.
att bli och då var det för sent. Staden bör
i sådana här lägen höra med alla berörda
parter, inte bara idrottsrörelsen. Jag har
tagit upp saken med Paul Lindquist och
han har lovat bättring.
– Men jag är ändå glad för att vi fått
en så fin gräsplan, avslutar Christer Åkerhielm.
Slutligen ett problem, som pågått i
många år. Belysningen av planen slås på
automatiskt när det blir mörkt. Men oavsett om någon finns på planen står belysningen på till klockan 22.00 varje kväll.
Och sällan är någon där och spelar efter
kl 18. Många störs av ljuset som lyser rätt
in i husen, inte bara i närheten, utan både
i Kragenäs och Breviks Centrum.
– Onödigt, dyrt och dåligt miljötänkande, säger några personer som Nya
Meddelanden talat med.
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Det händer...

Breviks
kyrka

Historia

Posten i Brevik – Lidingö 3

Varje onsdag
13.00-15.00 är det café
i Breviks kyrka
(församlingssalen).
Kaffe/te med tilltugg
20 kr.
Söndag 13 december
11.00 Gudstjänst, Marie Carlsson.
18.00 Luciakonsert. Ungdomskören,
Martina Möllås. Luciakaffe.
Lördag 19 december
16.00 och 19.00 Julkonsert.
Kyrkokören, Ungdomskören,
Gospelkören, Lidingö Kids,
Minikören, Martina Möllås,
Li Ringquist Östman.
Söndag 20 december
11.00 Gudstjänst, Gunnar Tingström.
Ensemble ur Kyrkokören,
Li Ringquist Östman.

"Posten hämtas" har Vera Sandahl skrivit under denna bild i sitt fotoalbum från
1923. Huset i bakgrunden ligger på Gåshagavägen 23 och är en av de adresser
där Lidingö Breviks postkontor höll till. Notera brevlådan på grindstolpen.

Julafton torsdag 24 december
11.00 Barnens julbön.
12.30-15.00 Jullunch för ensamma.
Gratis. Anmälan senast 18 dec
till församlingsexpeditionen tel
636 56 00.
17.00 Julbön. Ulf Lindgren.
23.30 Midnattsmässa.

Att distribuera post till och från Lidingö,
som länge saknade broförbindelse var
ett problem som fick sin lösning 1870,
när ångbåtsposten startade. Båten Lidingö trafikerade Kyrkviken–Blasieholmskajen med två turer om dagen.
Brevik fick sedermera sin post befordrad med det egna ångfartyget Brevik i
början av 1900-talet, men trafiken lades
ner efter fem år.
Öns första poststation etablerades på
Hersby Gård 1875.
Brevik började exploateras i början av
1900-talet, med bildandet av Fastighets
AB Lidingö Brevik 1907. 1910 fanns närmare 200 personer bosatta i Brevik, samt
att här vistades ytterligare cirka 130 personer som framför allt arbetade med
husbyggen.
Fastighetsbolaget ansökte om att
få inrätta en poststation i Brevik, vilket
blev fallet 1910. Kontoret inhystes i Maria
Petterssons café och marketenteri vid
Banvägen 17. Maria Petterssons årslön
var blygsamma 100 kr, men eftersom
Maria drev café och även telefonstation
så klarade hon sig. 1915 övertogs posten
av hennes dotter, för att två år senare
överlåtas på Ester Jonsson, året därpå gift
Blomqvist. Ester kom att sköta om posten
ända till 1946.
1918 flyttade posten till Gåshagavägen 23, i det hus som Esters nye make
Fredrik Blomqvist ägde. 1925 flyttade

Juldagen fredag 25 december
7.00 Julotta.
Kyrkokören, Li Ringquist Östman.
Nyårsafton torsdag 31 december
17.00 Nyårsbön.
Trettondedag jul onsdag 6 januari
11.00 Gudstjänst.
Söndag 10 januari
11.00 Gudstjänst. Därefter julgransplundring i församlingssalen,
korv med bröd, fiskdamm.

Hitta cykeln på internet
Nu har en ny webbtjänst startat där man
kan hitta stulna föremål. Alla som blivit
av med sin cykel, en tavla eller liknande
från ett inbrott kan efterlysa sina saker.
En bild på det stulna föremålet hjälper, likaså ramnummer på cykeln. Varje år
stjäls 600 000 cyklar, få hittas.

6

posten igen, denna gång till Breviks stationshus, i den östra delen och kom att
vara kvar där till 1943.
Från 1926 kom Lidingö-Brevik att
benämnas Lidingö 3. Man hyrde 21 kvm i
vänthallen för en hyra på 400 kr om året.
1935 utvidgades lokalen till 30 kvm och
hyran steg till 760 kr.
Stenkilsvägen 2 blev nästa adress, där
senare Edenruds radioverkstad skulle
komma att husera. I den gamla lokalen
i stationshuset flyttade en skräddare in,
därefter en frisör.
1957 var det dags igen och Lidingö 3
fick flytta till Väpnarstigen 1, där många
Breviksbor än idag minns att man höll
till. Fram till 1972 distribuerades också
posten från Väpnarstigen, men sedan
dess sker all sortering centralt från postterminalen bakom Hantverkshuset vid
Vasavägen.
1991 gjordes den sista flytten när
Breviks centrum var färdigbyggt. I samband med det slogs Lidingö 8, det vill
säga Käppala, samman med Lidingö
3 i Brevik och Käppalas postkontor på
Merkuriusvägen stängdes.
Efter några år drabbade Postens neddragningar av kontor även Brevik. Dagen
kom när man lade ner Lidingö 3, efter 90
års verksamhet. Året var 2000.
Källa: Lidingö filatelistförenings bok "Posten på Ön" från 1991. Finns att köpa på
Lidingö Museum.
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Trekanten parkmark?
Nästa år är det dags för steg två i översiktsplanen. Villaägareföreningen planerar att då formellt begära att Trekantsängen görs om till parkmark. Lidingö
Stad har inga byggplaner i det området
och då är det bättre att det skyddas som
parkmark, anser styrelsen.

Göta kanal i Brevik

I somras spelades den tredje Göta Kanalfilmen in och många scener togs i Brevik.
Här har man hängt upp en liten motorbåt
framför en så kallad "green screen" där
bakgrunden sedan kopieras in.
Göta Kanal 3 Kanalkungens hemlighet produceras av filmbolaget GF Studios, med kontor på Lidingö. Filmen har
premiär i julhelgen.

Årsmöte 2009
I slutet av april hölls årsmöte i HögbergaBreviks villaägareförening. Elisabet Bergknut valdes till styrelsesuppleant. I övrigt
gjordes inga förändringar i styrelsens
sammansättning.
Mötet informerade om insamlingen
för 30 km/tim, Södra Huvudleden och
hundrastgården. Efter mötet serverades
lättare förtäring och Carl-Henrik Ankarberg berättade om "Brevik – Lidingös
solsida".

300 bostäder på
Telegrafberget
Som vi tidigare berättat om i Nya Meddelanden vill man bygga bostäder och
kontor nere vid vattnet vid Telegrafberget i Nacka.
Planförslaget presenterades vid ett
samrådsmöte i Nacka den 28 april 2008.
Samrådsförslaget innebar bland annat 138 platser för fritidsbåtar och breddad väg till området genom Skarpnäs
blivande naturreservat. Därefter gjordes
ett utställningsförslag som finns tillgängligt på Nacka komuns hemsida. Nytt i utställningsförslaget är att antalet bostäder
har utökats betydligt till 300, detta för att
SL ska gå med på att köra buss till området, bussen kommer dock att vända på
krönet (där tankbilarna lastade olja när
det var oljehamn) som ligger ca 55 meter
över havet.

Bestäm hur Lidingö
ska se ut om 20 år
Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Lidingö. Översiktsplanen beskriver hur Lidingös mark och vatten ska
användas de kommande 20 åren.
Lidingö Stad vill veta vad du tycker!
På stadens hemsida www.lidingo.se finns
tre tänkbara framtidsbilder. Läs och hör
av dig till staden! Du kan tycka till om
de nya framtidsbilderna fram till den 18
januari 2010.

Biogasledning grävs ner

2010 blir det obligatoriskt med sopkärl i stället
för soptunna. Om du har
soptunna med säck idag,
kontakta kundtjänst på
telefon 731 33 03 för
byte till kärl.

Nya rutiner
för trädgårdsavfall

Nästa år försvinner de två hämtningarna
av trädgårdsavfall där alla villaägare fått
ställa ut 16 st papperssäckar på våren
och på hösten. Man kan nu istället ha ett
abonnemang på trädgårdskärl med tömning varannan vecka under ca 15 april till
ca 15 november. Det går även att buda
hämtning av trädgårdsavfall och betala
för detta. Trädgårdsavfall kan man också
som tidigare lämna gratis på Södergarns
kompostanläggning.
Renhållningsavdelningen inom staden
håller på och ser över hanteringen av
trädgårdsavfall inför att man ska upphandla en ny entreprenör från den 1 april
2010. Läs mer på stadens hemsida.

Vad är din villa värd?

På Hemnet.se kan man få fram
statistik på sålda villor det senaste
året. På hela Lidingö såldes 60 villor genom Hemnet under perioden
november 2008–oktober 2009. I vårt
område, Brevik-Högberga finns åtta
försäljningar registrerade. Anmärkningsvärt är att radhusen på Herrgårdsstigen nu stigit till 5 milj kr.

Tre brevlådor kvar
Posten har inga planer på
att ta bort fler brevlådor i
vårt område. Idag finns tre
brevlådor kvar i Högberga
och Breviksområdet: Högbergavägen 1, Breviks Centrum och Södra Kungsvägen 239 (vid Söderkroken).

Tunna blir kärl

Arbetet med biogasledningens nedgrävning pågår för fullt och närmar sig vårt
område. Det har många kunnat konstatera när man passerar Mölna ängar.
Sträckan Frihamnen–Käppala ska vara
klar i mars nästa år.

Herrgårdsstigen 25
Högbergavägen 20
Höguddsvägen 77
Klövervägen 16
Norrviksvägen 3
Seglarvägen 11A
Söderkroken 19
Videvägen 6

5,00 milj kr
6,00 milj kr
7,99 milj kr
8,50 milj kr
6,75 milj kr
7,00 milj kr
8,70 milj kr
7,40 milj kr
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Service & öppettider i Brevik och Högberga
Breviks Centrum
Sabis
Tel 766 00 30
www.sabis-brevik.vi-butikerna.se
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
Tel 766 39 26
mån 14.00–17.00
tis–fre 09.00–17.00
lunch 12.00–14.00
Breviks Salong
Tel 766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice
Tel 766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00
Som Thaimassage
Tel 070-442 40 37
må-fre 09.00–20.00
lör–sön 12.00–18.00

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

Restaurang, café
Mysingen
Tel 766 59 10
www.mysingen.nu
tis-sön16.00–22.00
Lidingö Super Wok
Tel 766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör-sön 13.00–21.00
Bröderna Stenemuhr
Tel 766 61 31
www.brstenemuhr.nu
mån–fre 09.00–13.45
Högberga konditori
Tel 766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–16.00
sön 11.00–16.00
Pizzeria Brevik (stationen)
Tel 766 52 66
mån–fre 11.00–21.00
lör–sön 12.00–21.00
Restaurang Gåshaga (fd J)
601 34 00
www.gashaga.nu
tis–fre 11.30–22.00
lör 12.00–22.00
sön 12.00–17.00
Rest Bryggan (Gåshaga)
Tel 766 08 50
info@restaurangbryggan.se
tis-fre fr 17.00
lör-sön fr 12.00

Nya Meddelanden
är Högberga-Breviks villaägareförenings
medlemstidning. Den trycks i 850 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.nu pg 150 48-2
Ordf Christer Åkerhielm: tel 766 30 02
e-post: christer.akerhielm@swipnet.se
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Konferens, hotell
Högberga Gård
Tel 546 46 100
info@hogberga.se
Villa Brevik
Tel 766 65 00
konferens@villabrevik.se

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

Övrigt
Breviks Båtsällskap
Tel 766 19 55
Lidingö Breviks sjöscouter
info@lbr.nu
Breviks Kyrka
766 16 45
Breviks Förskola
731 47 09
Äppelbo Förskola
731 47 40
Breviks Tennisklubbar
Catrine Berndtson 766 59 54
Helene Waxberg 766 46 56
Breviksbadet
Öppet mitten maj–slutet aug.
731 46 25

Lidingö Stad
www.lidingo.se
Tel 731 30 00
Tekniska kontoret
Tel 731 32 53
(ordinarie arbetstid)
Felanmälan gator, vattenoch 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 trädgårdsavfall
Kundtjänst VA/Avfall, tel. 08731 33 03, eller e-post kundtjanst.vaavfall@lidingo.se
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
Återvinningsstationen i
Stockby
Måndag, onsdag och torsdag kl 12.00–20.00 Lördag kl
09.00–16.00

Högberga-Breviks
villaägareförening
Högberga-Breviks villaägareförenings uppgift är att
tillvarata Högberga och Breviks villaägares intressen
i kommunala och allmänna frågor.
Föreningen arbetar aktivt med att påverka politiker
och myndigheter i frågor som gäller området.
Antalet medlemmar uppgick till cirka 500 i slutet av 2008. 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

