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Information från Högberga-Breviks villaägareförening
Årgång 47. Nr 85 från starten.

Miljö- och Stadsbyggnadschefen Anna Hadenius:

Vi uppskattar dialogen med
villaägareföreningarna
sid 4–5

Stora miljöproblem
med en tunnel

sid 3

Breviks Båtsällskap 80 år

sid 9

Årsmöte den 19 april

Välkommen till årsmötet som
hålls i Breviks Båtsällskaps klubbhus
kl 19.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föredrag om båtklubbens
80-åroga historia. Läs mer på sid 9.
Vi bjuder på ost, kex och ett glas vin.

Har du glömt
medlemsavgiften?
Du som inte betalat medlemsavgiften för 2010 ber vi göra det.
Om en plusgirotalong är bifogad
detta nummer hör du till dem.

Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

I detta nummer

Styrelsen 2009/2010
Tunnelalternativet remissvar
Intervju Anna Hadenius
Bygget vid Banvägen, notiser
Rabatter
Historia: Breviks Båtsällskap
Resultt och balansräkning
Verksammhetsberättelse
Service i Högberga-Brevik
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Ord från ordförande

Har alla betalat?
De lokala frågorna berör ofta villaägare mest. Närmiljön är av stor betydelse och i den kan man engagera sig. Villaägareföreningen är en kanal
och påtryckningsgrupp i sådana frågor. Paradoxalt nog tappar vi medlemmar varje år, inte många, men för att vi ska behålla vår styrka är det
viktigt att vi kan representera så många som möjligt.

J

ag och Nya Meddelandens redaktör Andreas Lindberg träffade Miljö- och
Stadsbyggnadskontorets chef Anna Hadenius härom veckan. Se artikel på
sid 4–5. Hon framhöll särskilt vikten av att upprätthålla en god dialog med
villaföreningarna på Lidingö.
Syftet med vårt möte var bland annat att just öppna och förstärka dialogen med
stadens förvaltningar, vilket är viktigt om man ska kunna påverka föränd-ringar
som berör vårt område.
Vår förening är stark, vi har länge haft en anslutningsgrad på 80 procent. Men
de senaste åren har vi tappat medlemmar, cirka 10 procent, men det borde inte
vara så.
Vi producerar en av de bästa medlemstidningarna en villaägareförening kan
göra, i alla fall på Lidingö, vi engagerar oss med kraft i projekt som berör vårt
boende, natur, kommunikationer och exploateringar. Få föreningar är så aktiva på
detta område, men ändå minskar medlemsantalet. Är inte det konstigt?
Vi har i styrelsen analyserat frågan och funderat över vad det kan bero på och
vad vi skulle kunna göra åt saken. Nyinflyttade är de lojalaste medlemmarna, vi når
dem och de har hög anslutningsgrad. Vissa områden vet vi av hävd är sämre, men
det går inte att göra så mycket åt. Kan avgiften vara för högt? 75 kr – knappast.
Hur vi än vänder och vrider på saken, så tror vi att det till en del har att göra
med vanlig hederlig försummelse. Man glömmer helt enkelt att betala medlemsavgiften. Det är många räkningar, det är många föreningar, prenumerationer och
annat att hålla reda på.
Till det kan man konstatera en viss föreningströtthet i allmänhet i Sverige. Ta de
politiska partierna. Nästan samtliga tappar medlemmar. Annat var det förr i tiden,
men i dag drar inte föreningarna samma intresse längre.
Det ska skam till sägandes erkännas att det till och med finns styrelse-ledamöter
i vår förening som också slarvat med betalningen, men de blir ju påminda om avgiften, eftersom vi tar upp det på nästan varje möte. Det är inget konstigt att missa
en betalning, det är mänskligt.
Vi lägger med en plusgirotalong när vi delar ut tidningen på hösten till alla som
varit medlem de senaste två åren. Sedan kommer en påminnelse med vårnumret,
som du nu kanske fått. Kan det vara för sent och dålig uppföljning? Ofta minns
man inte om man har betalat, och eftersom man får en tidning "i alla fall", så uppfattar man det som att avgiften är betald. Så vi kanske har oss själva att skylla, när
vi är så generösa.
Gör oss en tjänst, kontrollera att medlemsavgiften är betald, vi behöver inte
pengarna så mycket som antalet medlemmar. Det är viktigt att vi kan vara starka i
förhandlingar och kontakter med stad och myndigheter.
Och tänk också på att du får fantastiska rabatter som medlem. Jag var själv
på Lidingö Järn och handlade för 2 000 kr härom veckan. Har man båt, är det
ingen ovanlighet. Men de 200 kronor jag fick i rabatt tack vare
medlemsskapet är inte helt fel.
Med det vill jag önska alla en skön vår och sommar!
Foto: Torbjörn Zadig

Christer Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks
villaägareförening
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Har du betalat?
Vi saknar flera medlemsavgifter
för 2010. Tillsammans med denna tidning finns inbetalningsbrev + kort för dem som missat
sin betalning. Ditt bidrag
betyder mycket för vår
verksamhet.
Läs mer på sid 7 om förmåner.
Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

Styrelsen 2009/10
Styrelsen har haft sex ordinarie möten
under verksamhetsåret. Läs mer i verksamhetsberättelsen på sid 11.

Christer

Håkan

Johan

Olle

Birgitta

Brun

Johanna

Andreas

Elisabet

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

Robert

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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Tunnel en dyr miljöbelastning
Planeringen för Södra Huvudledens framtid fortsätter. En process
som pågått sedan början av 1960talet. Vår förening engagerar sig
mycket i frågan. Från ett årsmötesbeslut för tre år sedan fick styrelsen mandat att driva alternativ
6 om nu har kommit si skuggan av
alternativ 2.
Villaägareföreningen har lämnat in en
skrivelse till staden som remissvar på det
så kallade tunnelalternativet, alternativ
2. Vi publicerar här skrivelsen i något
redigerad form.
"Högberga-Breviks Villaägareförening
anser att det är en nödvändig infrastruktursatsning för framtiden att färdigställa
södra huvudleden sträckning mellan
Högberga-Skärsätra.
• Vi har i tidigare remissyttranden uttalat vårt oreserverade stöd för en
lösning där en ny väg byggs norr om
befintlig spårväg (alternativ 6 eller en
modifikation av detta). Det är den
bästa helhetslösningen där hänsyn
också tas till västra Högberga, Östra
Mölna samt Mölna ängar. • Alternativ 6
är det förslag som är ekonomiskt mest
attraktivt och överlägset när hänsyn
också tas till drift och underhållskostnader (de s.k. särskilda tunnelposterna)
• Vi har varit kritiska till de s.k. ”tunnelösningarna” (1, 2 och 4) av skäl som
vi här vill framföra mer utförligt.
• Samtidigt tycker vi det är bra att alla
möjligheter utreds så att inblandade
parter känner sig nöjda med beslutsunderlaget.
HBVF håller med om att en tunneldragning under Skärsätra har den fördelen
att barriärseffekten som nuvarande huvudled och alternativ 6 ger minskas men
att detta inte uppväger nackdelarna med
att: Trafikens miljöpåverkan i Brevik, västra Högberga och Östra Mölna endast
marginellt förbättras och att Mölna ängar
offras.
Vi tror också att miljön vid tunnelmynningarna blir väsentligt sämre än det
skulle bli någonstans utmed en dragning
av vägen i markplan.
I debatten har det förekommit stor oro
för att luftmiljön, t.ex. vid Skärsätra skola,
skulle bli allvarligt försämrad om alternativ 6genomförs. Utredning ger inget stöd

Tunnelalternativet medför en rondell
på Mölna ängar.
Faktorer

Nuvarande
alternativ

Miljö för boende
(antal trafikstörda fastigheter)
54
Intrång/inlösen
0
av fastigheter
Trafiksäkerhet fordon
14
(antal olycksdrabbade ställen)
Trafiksäkerhet fotgängare,
6
cyklister (antal farliga platser)
Miljö naturområden
Mölna äng
avskuret
Framkomlighet
9
(antal möjliga hinder)
Miljö luftföroreningar
9
(antal möjliga hinder)
Beräknad investering (milj.kr)
---

De boende i Mölna kommer att ha huvudleden inpå knutarna.
NollplusSödra
alternativet m tunnel

Norra
alt

51
12

29
3-5

12
0

12

6

3

6

2

0

Mölna äng
avskuret
8

Mölna äng Kottlasjön
avskuret
intrång
4
2

8

4

2

78

410 (+/-70)

260-350

Vilket alternativ stör minst? Tabellen visar konsekvenserna.
för den uppfattningen men anger att en
tunnellösning kan medföra att det lokalt
(se skisser) kan blien kraftig försämring
(dock under gällande gränsvärde; se 5.3
i utredningen).
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 till/
från Hövdingevägen respektive Herkulesvägen istället för att tråckla sig igenom
Brevik. Detta är något som vägutredningen inte tagit hänsyn till.
Det är uppenbart att en dragning
enligt alternativ 6–10 är väsentligt mer
förmånligt än förslagen 1, 2 och 4 för
boende i Östra Mölna som då befrias helt
och hållet från huvudledstrafiken som de
nu har vid husknuten.
HBVF har redan tidigare framfört att
alternativen 1 och 2 snarast är att be-

trakta som dödstöten för Mölna ängar
som rekreationsområde och kommer att
ha mycket negativ effekt på de boende
vid södra delen av Kottlavägen!
Och alternativen 1 och 2 innehåller
heller ingen vettig lösning på den olycksdrabbade övergången öster om Mölnaån.
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.
Därmed skulle flera av de tillkortakommanden som alternativen 1, 2 och 4 har
rättas till.
Vi tror dock att alla tunnellösningar är
behäftade med alltför stora kostnader,
bl.a. drift, och osäkerhetsmoment varför
de inte utgör ett alternativ till att dra en
ny väg med bullerskydd norr om spårvägen.
Slutligen 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."
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Anna Hadenius välkomnar en dialog med villaägareföreningarna på ön.

Anna Hadenius, miljö- och byggnadschef:

"Villaägareföreningarna
har en stark och viktig roll"
Anna Hadenius är miljö- och
stadsbyggnadschef på Lidingö
Stad, sedan augusti 2008. Villaägareföreningens
ordförande
Christer Åkerhielm och redaktören
för Nya Meddelanden Andreas
Lindberg träffade henne för ett
samtal.
Ett av ämnena vi ville ta upp var den
så kallade Trekantsängen nere vid båthamnen, mellan Västra Allén och Seglarvägen. Ängen är klassad som bostadsmark sedan lång tid tillbaka. För drygt
ett år sedan började staden undersöka
byggförhållandena på marken. Enligt utredningen är marken sank och olämplig
att bebygga. Men det går, även om det
skulle bli väldigt kostsamt.
Villaföreningen skickade ett brev till
Miljö- och Stadsbyggnadskontoret för att
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informera oss om byggplanerna och för
att höra om marken kan göras om till
parkmark. Svaret blev att det inte fanns
byggplaner för tillfället och inte heller
planer att göra om marken till parkmark.
– Vi är just nu mitt uppe i arbetet med
översiktsplanen, där vi försöker fastställa
vilka grönområden som är särskilt värdefulla att behålla på ön och vilka områden
som kan vara lämpliga för bebyggelse
och förtätning, berättar Anna Hadenius.
Vi har fått in en stor mängd kommentarer
kring förslaget till översiktsplanen som vi
måste behandla och bemöta.
– Några beslut om områden som
Trekantsängen kommer inte att tas den
närmaste tiden. Varken byggbeslut eller
en omvandling till grönområde.
Men frågan är, hur ängens framtid
kan komma att se ut?
– Det är inte den första marken som

man kommer att ta i anspråk för bebyggelse, säger Anna Hadenius. När översiktsplanen är klar ger den oss anvisningar om var förändringar ska ske.
Och hur ser tidsplanen ut?
– Nästa steg mot en ny översiktsplan
är det så kallade inriktningsbeslutet som
ska tas i kommunstyrelsen i juni. Inriktningsbeslutet ska ge besked om inriktning för vårt fortsatta arbete med planen.
Vad det innehåller vet vi inte i dagsläget,
men den troliga utvecklingen är att man
från stadens politiska ledning vill behålla de stora viktiga grönområdena på
Lidingö och förtäta i bostadsområdena
i stället.
– Efter sommaren börjar vi rita utställningsförslaget som kommer att bli mycket
mer detaljerat. När utställningen är klar,
vilket kommer att ske i början av 2011 får
medborgarna och villaägareföreningarna
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lämna in kommentarer på förslaget. Den
nya översiktsplanen kommer att antas
under 2011.
Att ändra detaljplanen för ett område
som staden äger är inte omöjligt. Vår
förening kan ansöka om en planändring
och det är kommunstyrelsen som avgör
om förvaltningen ska få i uppdrag att ändra planen eller inte. Vi bör dock avvakta
utvecklingen av översiktsplanen innan vi
går vidare med denna fråga.
Finns det andra byggplaner i Högberga-Breviksområdet?
– Ja, det är bygget på marken vid Banvägen/Videvägen som börjar närma sig,
säger Anna Hadenius. Detaljplan finns
sedan tidigare, nu letar staden efter en
entreprenör som är villig att åta sig projektering och byggnation. Tidigare har
vi undersökt möjligheterna att lägga ett
äldreboende vid Stenkilsvägen, men det
är inte aktuellt just nu. Ett äldreboende
planeras i stället i Rudboda. Marken vid
Stenkilsvägen är fortfarande aktuell för
ett framtida äldreboende, men just nu
finns inga sådana planer.
En annan aktuell fråga i vårt område

har varit konstgräset på fotbollsplanen
och staketet, som enligt vårt sätt att se
hade kunnat bli lägre och grönare. Nu
har vi i styrelsen beslutat att inte driva
frågan vidare, om inte medlemmarna
så tycker, men hur ser du på den historien så här i efterhand?
– Ja, det här var inte bra hanterat, säger
Anna Hadenius. Här borde vi från stadens
sida dels varit bättre på att samordna oss
mellan de olika förvaltningarna och dels
varit bättre på att tidigt informera de
närboende om planerna. Vi från staden
hade då kunnat diskutera stakethöjder
och materialval med grannarna tidigare i
processen och också förklarat varför staketet behöver ha en viss höjd och varför
det galvade staketet valdes.
– Jag beklagar att det blev så här, men
när önskemålen om en annan utformning av staketet kom fram hade vi att ta
ställning till om beslutet skulle rivas upp
eller inte. Enligt experter vi kontaktade är
det galvade staketet betydligt mer hållbart, så av ekonomiska skäl fann staden
det mest lämpligt att fullfölja processen.
Christer Åkerhielm konstaterar:

– När det gäller stadsbyggnadsfrågor
är det naturligt att villaägareföreningen
har ett stort intresse och är en viktig
samtalspartner. Samtidigt ska vi inte vara
politiskt organ.
– Det låter som en klok inställning,
säger Anna Hadenius.
Hur ska då dialogen kunna förbättras i framtiden?
– Jag välkomnar ett ökat samarbete
med alla villaägareföreningar, säger Anna
Hadenius. De har en stark och viktig roll.
Det är självklart lättare för oss i stadens
förvaltningar att tala med en part som
företräder många än att prata med var
och en. Därmed är inte sagt att allmänheten inte får kontakta oss. Framförallt i
enskilda ärenden är det viktigt att vi kan
ha en direktkontakt.
– Vi har en uttalad strategi inom staden
att förbättra kommunikationen med och
informationen till Lidingöborna. Det är
viktigt att allmänheten ska ha en bra och
enkel kommunikation med staden, men
information är svårt. Det är många ärenden och många intressenter.

Översiktsplan och detaljplaner
Stadsplaneringen berör alla som bor och
arbetar på Lidingö. Det rör vår gemensamma livsmiljö och hur den ska utvecklas, förändras och bevaras. På Lidingö är
det Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
som ansvarar för den fysiska planeringen.
Plan- och bygglagen är det regelverk
som visar hur dessa frågor ska hanteras.
Översiktsplanen anger en vision. De
stora dragen för Lidingös utveckling och
framtid formuleras i översiktsplanen som
omfattar hela kommunen.
Detaljplanerna, i sin tur, anger mer
i detalj vad man får bygga, hur man får
bygga och för vilka ändamål. Detaljplanerna varierar i storlek och omfattar
alltifrån en enda fastighet till ett större
område bestående av många kvarter.
Oavsett om det gäller planering av
helt nya områden eller förändringar i
gamla, har Miljö- och Stadsbyggnadskontoret till uppgift att väga samman
allmänna och enskilda intressen och att
bevaka öns unika karaktär.
En detaljplan görs alltid för en mindre
del av kommunen. De varierar i storlek
och omfattar alltifrån en enda fastighet
till många kvarter i en stadsdel.

Syftet med en detaljplan kan vara
att möjliggöra ny bebyggelse, ändra
byggnadernas innehåll eller säkra ett
bevarande av särskilda byggnader. Den
reglerar bebyggelsens omfattning och
ändamål inom ett visst område, det vill
säga hur stor en byggnad kan få vara på
en särskild tomt och vad byggnaderna
kan få användas till. Detaljplanen är ett
juridiskt bindande dokument.
Detaljplanen är inte den enda rådande planen man följer. För vissa fastigheter finns även fastighetsplaner
som bedöms tillsammans med detaljplanen och andra omständigheter som

kan påverka hur en byggnation kan
komma att se ut.
Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
måste följa plan- och bygglagen, det ska
inte vara upp till dem som bedömer ansökan att väga in personliga åsikter. Men
det finns utrymme för viss flexibilitet, att
rekommendera en viss kulör, eller inte
tillåta en viss höjd på huset.
Det får inte finnas ett tyckande som
bygger på smak eller personlig värdering. Uppfyller huset vad som föreskrivs
i detaljplanen eller planbeskrivningen
och inte stör eller sticker ut för mycket
med hänsyn taget till omgivningen eller
strider mot andra krav, så beviljas bygglovsansökan.
Detaljplanen kan säga att en tomt ska
vara på minst 800 kvm, men det kan vara
mer. I känsliga områden kan planerna
vara hårt styrda, med kulörer etc.
Det finns också ett intresse i att bebyggelsen utvecklas och förnyas. Man
brukar tala om ”nya årsringar”. Staden
bör heller inte låta utvecklingen inom
arkitektur stå still. Det kan också skapa
dynamik och variation, som är viktigt i
många sammanhang.
Läs mer på Lidingö stads hemsida.
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Orädd besökare

Bilden föreställer en ovanligt orädd kattuggla som en dag kom på besök hos Ulf
Norhammar på Norrviksvägen. Så här
berätttar han:
"Ugglan satt i granen 3 meter utanför vardagsrumsfönstret en dag och irriterade småfåglar och skator. Det var
skatornas oupphörliga skrän som fick oss
att titta ut och se sensationen.
Först var skator och andra fåglar
rädda men nyfikna för att småningom
bli modigare och övergå till mobbning.
Småfåglarna verkade till slut tävla om
vem som vågade flyga närmast.
Ugglan lät sig dock ej provoceras utan
var helt stilla och ”cool”. I tre timmar satt
den kvar och blundade mest. Men när
jag gick förbi med kameran på 1,5 meters
avstånd spärrade den upp ögonen på det
sätt som framgår av bilden och fixerade
mig noga."

Snart startar
bygget vid
Banvägen
Vid Banvägen kommer det att byggas
hyreshus med plats för 30 lägenheter.
Storleken varierar från 2:or och upp till
mindre 4:or.
Lidingö stad ska nu gå ut med en
markanvisningstävlan för markområdet.
Den blivande byggherren ska kunna visa
på en långsiktig förvaltning av hyresrätterna. Bygget finns detaljplanerat sedan
2005.
Området är omgivet av radhus- och
villabebyggelse med närhet till grönområden och kommunikationerna vid
Gåshagaleden och Lidingöbanan.
Hyreshusen planeras bli två våningar
höga med trapp på utsidan upp till andra
våningen. Stilen ska på ett naturligt sätt
smälta in i den redan befintliga låga bebyggelsen i området.

Sjösättning
Breviks Båtsällskap sjösätter lördagen
den 24 april. Samling kl 08.00 för båda
upplagen.

Lidingövillor

30 km/tim
Namninsamlingen för 30 km/tim fortsätter under våren.
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.
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Valborgsmässoeld i Killinge

Valborgsfirande sker som vanligt den
30 april med brasa, körsång och kaffe i
Killingeparken. Vår förening bidrar med
3 500 kr.

Programmet
Kl. 19.30 Kaffe, saft och bullar säljs
Kl. 19.50 Tal inför våren.
Sånger av Nanny Strängar
Kl. 20.15 Brasan tänds

För säker och bra eldning:
• Inga stubbar eller stockar, som kräver
lång vakthållning
• Inte möbler eller järnskrot /plast
• Inget målat eller impregnerat virke
• Inget löv- eller jordmaterial
• Lastpallar sparas för bygge av estrad.
Uppläggning av material ska ske tidigast
17 april, senast 29 april.
OBS! Vi söker brasvakter för tvåtimmarspass. Anmälan eller frågor tar du upp
med brasansvaring Sverker Ahlström tel
08-766 48 38 (alt. 766 08 99 Maud Brännström).

Städning av gator
Lidingövillor, tidigare LVS, har låtit rita en
ny logotype för sin förening. Uppdraget
utfördes av redaktören för Nya Meddelanden, Andreas Lindberg. Läs mer på
www.lidingovillor.nu

Säcken till kärl
Som vi tidigare berättat blir det obligatoriskt för alla fastighetsägare att byta från
säck till kärlabonnemang för hushållsavfall. Vid årsskiftet 2011 ska alla säckar
vara borta. Du kommer att få möjlighet
att välja bland flera olika kärlstorlekar.
Läs mer på Lidingö stads hemsida, www.
lidingo.se

I början av april börjar vårstädningen
på stadens 21 mil vägar och cirka 18 mil
gång- och cykelbanor om vädret tillåter.
Sandupptagningen på gång och cykelvägar samt i centrumområdena görs först.
Sandsopningen går sedan vidare mot
bostadsområdena med början på norra
ön. Det beräknas ta tre till fyra veckor
att sopa rent hela staden, men målsättningen är att sandupptagningen ska vara
helt klar den 30 april om vädret och temperaturen tillåter.
Har din väg inte blivit sopad i början
på maj kan du göra en felanmälan till
tekniska förvaltningens kundtjänst:
Måndag-fredag kl. 09.00-11.30 och
kl.13.00-15.00
Telefon: 08-731 33 03
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Rabatter och förmåner för medlemmar
Som medlem i Högberga-Breviks villaägareförening får du rabatter
och förmåner hos en rad Lidingöföretag.
Du kan spara flera tusen kr genom denna medlemsförmån. Så du
tjänar snabbt in medlemsavgiften på 75 kr!
Om du som är företagare eller näringsidkare vill erbjuda våra medlemmar rabatter är du välkommen att kontakta Robert Olin i styrelsen.
Här är de anslutna företagen under säsongen 2010–11.
BEIJER BYGGMATERIAL:
3% på allt.
BODALSGARAGET:
Upp till 20% på däck.
BRÖDERNA ANDERSSONS
GLASMÄSTERI:
20% på det ordinarie sortimentet.
DENSIA AB:
1000 kr vid överlåtelsebesiktning. 500 kr
vid energibesiktning, energideklaration
ELVARUHUSET I LIDINGÖ:
upp till 7%. Gäller inte alla varor.
HANDELSBANKEN LARSBERG:
Vid öppnande av Allkort: första årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt bonus 40
kr om du samtidigt börjar månadsspara i
Handelsbanken Balans 50.
LIDINGÖ TRÄDGÅRDSCENTER
5% (gäller ej gräsklippare).

LIDINGÖ JÄRN & FÄRG:
upp till 10% på det ordinarie sortimentet. Gäller inte vissa varor, som handverktyg och gasol. Visa upp kortet i kassan
så får du ett särskilt rabattkort.
LJUNGBERGS FÄRG:
10% rabatt på färg.
MA BILGLAS: 200 kr vid byte av bilglas.
NORDIC SOFTSALES:
(www.nordicsoftsales.se) 10% vid köp
på hemsidan av spel för barn samt
språkutbildning.
SKÄRSÄTRA JÄRN & FÄRG
10% på det ordinarie sortimentet. Gäller
inte vissa varor, som handverktyg och
gasol.
STOCKBY FITNESS CLUB:
Fyra gratis träningspass (värde 400 kr).

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

Rabatt

Kassörens sign.

2010
Gäller tom 31maj 2009

✁
ICA Käppala

Presentkort

Mot denna kupong erhåller du 10% rabatt om du handlar för minst 500 kr vid
ett tillfälle. Dock ej tobaks- och ombudsvaror. Gäller till 31 maj 2010.

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

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

Medlemskort 2010–2011
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller t o m 30 juni 2011.

Handla på ön – ofta det billigaste alternativet
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Fakta om Lidingö
På Lidingö bor 43 445 personer (31 december 2009) vilket betyder att Lidingö
är Sveriges 48:e kommun i befolkningsstorlek.
Medelåldern på Lidingö är 41,0 år
(2008).
Befolkningstätheten är 1 428 invånare/
km² (2009). Lidingö är Sveriges femte tätast befolkade kommun, av landets 290.
Endast Stockholm, Sundbyberg, Solna
och Malmö har högre befolkningstäthet.
I Sverige bor, i snitt, 23 invånare/km².
Lidingös totala yta (inklusive vattenområden) är 30,77 km². Det betyder
att Lidingö är Sveriges 285:e kommun i
storlek. Endast fem kommuner är mindre
till ytan.
Bostäder på Lidingö (1 januari 2009)
Lägenheter, hyresrätt
8 693
Lägenheter, bostadsrätt
4 409
Småhus
7 188
Totalt antal bostäder
20 290
Antal arbetstillfällen
på Lidingö: 11 865 (2008).
Totalt finns 5 263 företag registrerade på
Lidingö. Av dessa är cirka 3 000 aktiva
och de flesta är enmansföretag.
Största arbetsgivare: Lidingö stad, Attendo Care, Bonver Videodata AB, Eric
Rahmqvist AB, Mentor Online AB, AGA
AB, Busslink, Interspiro AB.
Arbetsresor:
Inpendlare till Lidingö: 5 348 per arbetsdag (2008)
Utpendlare från Lidingö: 13 640 per arbetsdag (2008)
Förvärvsinkomst i medeltal för personer mellan 20 och 64 år var 401 600
kronor år 2008.
Uppgifterna kommer från Statistiska Centalbyrån.

Sålda fasigheter

i Högberga-Brevik de senaste månaderna
Adress
Apelvägen
Enrisstigen 1B
Herrgårdsstigen 25
Högbergavägen 18
Högbergavägen 20
Höguddsvägen 77
Klövervägen 16
Kragenäsvägen 8
Norrviksvägen 1
Norrviksvägen 18
Norrviksvägen 3
Seglarvägen 15
Sälgstigen 14
Sälgstigen 6
Söderkroken 19
Tallbergsvägen 19
Trädgårdsvägen 11C
Videvägen 6
Källa: booli.se

Boyta
167 m²
243 m²
124 m²
199 m²
200 m²
175 m²
186 m²
240 m²
194 m²
tomt
220 m²
233 m²
150 m²
291 m²
240 m²
130 m²
294 m²
197 m²

Tomt
Pris
978 m² 7 000 000 kr
1 410 m² 9 800 000 kr
213 m² 5 000 000 kr
1 127 m² 7 975 000 kr
1 100 m² 6 000 000 kr
516 m² 7 990 000 kr
1 435 m² 8 500 000 kr
2 598 m² 19 500 000 kr
1 164 m² 7 100 000 kr
701 m² 7 500 000 kr
1 135 m² 6 750 000 kr
1 769 m² 7 630 000 kr
239 m² 5 025 000 kr
1 175 m² 6 600 000 kr
202 m² 8 700 000 kr
221 m² 4 725 000 kr
2 083 m² 9 825 000 kr
1 276 m² 7 400 000 kr

Datum
2009-10-09
2009-10-14
2009-09-15
2009-11-23
2009-09-01
2009-09-01
2009-09-01
2009-09-01
2009-12-07
2009-10-22
2009-10-01
2009-08-17
2009-10-01
2009-12-15
2009-09-15
2009-12-28
2009-11-06
2009-11-13

Evenemang på och runt Lidingö
Lördag 8 maj. Lidingö
Ultra 50K 50 kilometers löpning runt
Lidingö. Tävlingen
arrangeras för tredje
året i rad.
Lördag 8 maj. Lidingö Runt Lidingö
Segelsäll-skaps årliga
seglingstävling runt
Lidingö.
Lördag 8 maj.
Lidingö Körfestival
2010 Körfestival på
ön med start klockan
12.00 i Lidingö centrum. 400 sångare.
Lördag 22 maj. Joe Labero show Joe
Labero gästar Lidingö med sin tältshow

vid Breviksbadet.
Söndag 12 september.
Elfviksgårdsdagen Lidingö hembygdsförenings
årliga arrangemang ute på
Elfviks gård.
Fredag 24 - Söndag
26
september.
Lidingöloppshelg Tre dagars
tävlingar med minst 30 000
deltagare som springer mellan 1, 4 och 30 kilometer.
Informationen finns att
läsa på www.lidingosidan.
se och www.visitlidingo.se
de två allmänna hemsidorna om vad som
händer på ön.

✁ 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 2011:
BEIJER BYGGMATERIAL: 3% på allt.
BODALSGARAGET: Upp till 20% på däck.
BRÖDERNA ANDERSSONS GLASMÄSTERI: 20% på det ordinarie sortimentet.
DENSIA AB: 1000 kr vid överlåtelsebesiktning. 500 kr vid energibesiktning, energideklaration
ELVARUHUSET I LIDINGÖ:
upp till 7%. Gäller inte alla varor.
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HANDELSBANKEN LARSBERG: Vid öppnande av Allkort: första
årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt bonus 40 kr om du samtidigt
börjar månadsspara i Handelsbanken Balans 50.
LIDINGÖ JÄRN & FÄRG: upp till 10% på det ordinarie sortimentet.
Gäller inte vissa varor, som handverktyg och gasol. Visa upp kortet i
kassan så får du ett särskilt rabattkort.
LIDINGÖ TRÄDGÅRDSCENTER 5% (gäller ej gräsklippare).
LJUNGBERGS FÄRG: 10% rabatt på färg. MA BILGLAS: 200 kr vid
byte av bilglas.
NORDIC SOFTSALES: (www.nordicsoftsales.se) 10% vid köp på
hemsidan av spel för barn samt språkutbildning.
SKÄRSÄTRA JÄRN & FÄRG 10% på det ordinarie sortimentet. Gäller inte vissa varor, som handverktyg och gasol.
STOCKBY FITNESS CLUB: Fyra gratis träningspass (värde 400 kr).
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Breviks Båtsällskap 80 år
Breviks Båtsällskap (BBS) bildades
den 21 augusti 1929 av S O A Franzon, Verner Pettersson och Birger
Snöbohm. Förra året firade klubben sitt 80-årsjubileum bland annat med en stor fest för medlemmarna i september.
Redan före 1929 fanns en båthamn i Brevik, men båtägarna såg fördelarna med
att bilda en klubb och utveckla verksamheten. Ett arrendekontrakt med Lidingö
Stad upprättades som gäller fortfarande.
Under 1930-talet anlägger man en
slip med slipvagn för upptagning och
sjösättning av båtarna, man låter bygga
det lilla klubbhuset och öppnar en bensinpump längst inne i hamnen.
Under kriget upphörde bensinförsäljningen och verksamheten i klubben gick på lågvarv, men på 1950-talet
var verksamheten i full gång igen. Mastkranen byggdes 1950 och hamnen
utökades med två betongpontoner.
1954-1955 anlades A-piren, den östra, innersta piren, vilket skapar en skyddad lagun för hamnen. Slipspåren byggs
ut och en vändskiva gjuts. På så sätt
kan man ta upp ett 20-tal båtar med
slipen, som betjänas av två slipvagnar.
Upptagning och sjösättning tog på den
tiden ändå två hela dagar. Idag sjösätter
man alla båthamnens 120 båtar på en
och samma dag, i och med att arbetet
sköts av en mobilkran.
En anteckning från mitten av 1960talet förmedlar att klubbens telefonkostnader uppgår till 217 kr och 50 öre, medan intäkterna endast är 4 kr och 50 öre.
Ett samtal kostade 25 öre, men tydligen
var medlemmarna sparsamma med att
lägga sitt bidrag i telefonbössan.
1971 dras vattenledningar med tappställen ut till alla bryggor.
1972 får finlandsbåten Aallotar maskinproblem när den passerar Brevikshamnen, girar kraftigt och ränner rakt
upp i ångbåtsbryggan. Inga människor
kommer till skada, men detta medför
att klubben får en nyrenoverad betongbrygga. Läs mer i Nya Meddelanden nr
75, från våren 2005.
1975 byggs det nya klubbhuset med
mastförråd, till en kostnad av 180 000
kr. 1977 dras elkablar till fler kajer. Den
yttersta, västra piren byggs 1979. Den
och fler andra kajer får y-bommar istället
för bojar.

Idylliskt i båthamnen, bild från 1930-talet.

A-kajen nybyggd, 1955.
Vakthållning börjar i hamnen 1980, till
följd av en del inbrott och stölder. 1983
är sista året som slipen används. Därefter
sker all torr- och sjösättning med mobilkran. Det gör att hamnområdet bättre
kan utnyttjas eftersom båtarna kan läggas upp mer rationellt.
1994 har klubben 274 medlemmar,
varav 170 aktiva. 94 motorbåtar, 71 segelbåtar, fyra motorseglare och två roddbåtar har kajplatser. Det är ungefär samma omfång idag.
A-kajen renoveras 2005, den gamla
träbryggan mitt i hamnen, H-kajen, rivs
och ersätts med betongpontoner. Fler
platser i hamnen får y-bommar och år
2006 finns inga bojar kvar.
Scouterna har alltid haft plats i hamnen och 2006 bekostar klubben en särskild brygga med plats för scouternas
båtar. 2008 planeras och projekteras för
ett nytt elsystem i hamnen, som kommer
att genomföras under 2010 och beräknas kosta runt 1,3 miljoner kronor. Men
klubbens ekonomi är god och klubben
har beviljats kredit från en bank för att
finansiera projektet.

Fram till 1983 användes slipen.

Storm 1983. Två upplagda båtar välter.

Föredrag
om BBS

På villaägareföreningens årsmöte den 19
april kommer Andreas
Lindberg (redaktör för
Nya Meddelanden)
att hålla ett föredrag med film- och
bildvisning från Breviks Båtsällskaps
80-åriga historia.
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RESULTATRÄKNING
För 2009 (och jämförelse med 2008)

Breviks kyrka
Varje onsdag
13.00-15.00 är det café i Breviks kyrka
(församlingssalen).
Kaffe/te med tilltugg 20 kr. Dock ej 19
maj–september – kyrkan renoveras.
Påskhelgen
Se Lidingö tidning eller Kyrkonytt.
Söndag 11 april
11.00 Gudstjänst, Marie Carlsson.
Organist Li Ringquist Östman.
Söndag 18 april
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Gunnar Tingström. Lidingö Kids
under ledning av Martina Möllås.
Fredag 23 april
19.30 Konsert, Lidingö Gospel
under ledning av Martina Möllås.
Fritt inträde.
Söndag 25 april
11.00 Konﬁrmation.
Marie Carlsson.
Söndag 2 maj
11.00 Gudstjänst. Ulf Lindgren.
Teatergruppen ”Kyrkstötarna”.
Ensemble ur Breviks Kyrkokör
under ledning av Li Ringquist Östman.
Lördag 8 maj
14.00 Konﬁrmation.
Robert Thysell.
Söndag 9 maj
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Ulf Lindgren. Lidingö Ungdomskör
och Lidingö Kids under ledning av
Martina Möllås.
Söndag 16 maj
11.00 Gudstjänst. Gunnar Tingström.
Breviks Kyrkokör under ledning av
Li Ringquist Östman.
Pingstdagen söndag 23 maj
16.00 Sinnesrogudstjänst.
Marie Carlsson och Annika Melin.
Lidingö Gospel under ledning av
Martina Möllås.
Gudstjänsten hålls utomhus om
kyrkans renovering påbörjats.
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2009
Kronor

2008
Kronor

39 000
105
1 090
40 195

40 650
200
1 000
1 487
43 337

27 818
3 500
1 337
1 996
6 421
41 072
-877

25 960
3 500
1 377
1 200
5 852
37 889
5 448

12/31/09
Kronor

12/31/08
Kronor

Tillgångar
Bank
PlusGiro
SUMMA TILLGÅNGAR

63 875
21 080
84 955

64 275
30 670
94 945

Föreningsmedel
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

58 789
-877
57 912

53 341
5 448
58 789

Skulder
Förskottsbetalda medlemsavgifter
Förskottsbetalt porto
Skatteskuld
Övriga skulder
Summa skulder

13 725
125
81
13 112
27 043

21 450
81
14 625
36 156

FÖRENINGSMEDEL + SKULDER

84 955

94 945

INKOMSTER
Medlemsavgifter
Bidrag
Annonsintäkt
Kapitalinkomst
Summa inkomster
KOSTNADER
Föreningsmeddelanden, kopiering
Valborgsmässofirande
Årsmöte
Årsavgift Lidingövillor (LVS)
Diverse kostnader
Skatt
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
Per 31 december 2009 (och jämförelse med 2008)

Breviks kyrka stängs för renovering
Under tiden 19 maj till september kommer Breviks Kyrka stängas för renovering.
Sommarens konfirmationsgudstjänster äger därför rum i Hjorthagens kyrka
eftersom Lidingö kyrka är för liten.
Breviks kyrka ligger som bekant på
Kapellbacken 1. Den invigdes 1937 och
är byggd efter ritningar av arkitekt John
Åkerlund.

Redan 1955 gjordes den första tillbyggnaden då man gjorde församlingssalen större och fick nya utrymmen på
nedre plan. År 1969 invigdes den nya
församlingsgården med lokaler för kyrkans förskola, konfirmandundervisning
och ungdomsverksamhet. Arkitekt för
tillbyggnaden var John Åkerlunds son,
Lars Åkerlund.
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Verksamhetsberättelse 2009
STYRELSEN har efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande
Christer Åkerhielm
Vice Ordförande
Brun Ulfhake
Redaktör & sekr
Andreas Lindberg
Kassaförvaltare
Håkan Helander
Ansv. kvartersombud Birgitta Sjöberg
Övriga ordinarie ledamöter:
Olof Melin, Johan Ahlbom,
Suppleanter:
Elisabet Bergknut, Robert Olin,
Johanna von Schoultz
REVISORER har Anders Ahlqvist och
Sten Bjurström varit. Agneta Bühlmann
och Kurt Larsson har varit revisorssuppleanter.
VALBEREDNINGEN har bestått av
Bengt Högberg (sammankallande) och
Anders Wikman.
STYRELSESAMMANTRÄDEN har ägt
rum den 28 januari, 2 mars, 27 april, 1
juni, 7 september och 19 oktober.
ÅRSMÖTE hölls i Breviks Båtsällskaps
klubbhus den 27 april. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Carl-Henrik
Ankarberg om ”Brevik – Lidingös solsida”.
.
KVARTERSOMBUDEN: Birgitta Sjöberg
har varit samordnare under 2009. I takt
med att alltfler kvartersombud önskar
avlösning ses nu områdesindelningen
över .
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2009 hade
föreningen 504 (499, 2008) betalande
medlemmar. Härtill kommer fem ”prenumeranter”. Vidare har för 2009 influtit årsavgift från sju medlemmar som
flyttat från området senare under året,
sju anonyma inbetalningar samt sex
dubbelbetalningar.
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas
i särskild ekonomisk tablå. Av denna
framgår att föreningens underskott för
2009 var 877 kronor och Eget Kapital
var den 31 december 2009

57 912 kronor. Informationsspridning
är en huvuduppgift och samtidigt en
dominerande utgift för föreningen.
AKTUELLA FRÅGOR som styrelsen arbetat med och/eller informerat om har
bland annat varit:
SKÖTSEL AV PARK & ALLMÄNNINGAR: Styrelsen har, i samverkan med
Lidingö stad, arbetat med frågan om
skötsel av allmänningar och parkmark.
Bland annat finns numera enkla Skötselplaner för tre grönområden inom
området; Höguddsparken, Höguddsstranden och Breviksängarna.
SÖDRA HUVUDLEDEN: HBVFs arbetsgrupp bevakar frågan (Christer
Åkerhielm, Sten Bjurström och Brun
Ulfhake). Utredningen av södra huvudledens dragning Skärsätra Högberga
har HBVF kommenterat med ledning
av de synpunkter som kom fram och
diskuterades vid årsmötet 2009. Därefter beslutade Lidingö stad att ”alternativ 2” med tunnel under Skärsätra
skulle utredas vidare. HBVF framförde
per brev i december 2009 föreningens
åsikter om ”alternativ 2” som varande
ett sämre alternativ för boende i Högberga-Brevik än alternativen 6-10.
FÖRENINGENS WEBBSIDA OCH NYA
MEDDELANDEN: Föreningens informationsblad Nya Meddelanden har under 2009 utkommit med två ordinarie
nummer (nr 83 och 84).
Medlemsbladets redaktör Andreas
Lindberg sköter HBVFs hemsida och
LVS webbplats: www.lidingovillor.nu.
MEDLEMSFÖRMÅNER: Robert Olin
ansvarar för arbetet med detta.
LVS (Lidingövillor, Villaägareföreningar i Samverkan): HBVF är medlem
i LVS och har dels genom Olle Melin
en representation i LVS styrelse, dels
genom deltagande i LVS möten, den
årliga ordförandekonferensen i januari 2009 och föreningsmötet i maj
2009 och dels genom skötseln av LVS

hemsida, aktivt bidragit till LVS arbete
under 2009.
”TREKANTEN”: Under 2008 genomförde Lidingö stad markundersökningar
inom ”trekanten”. Området ligger i
stadsplanen utanför parkområdet som
i övrigt skyddar Breviksängarna mot
exploaterig. Enligt gällande stadsplan
kan ”trekanten” exploateras för t.ex. 2
parhus eller motsvarande lägre bebyggelse. Utredningen visar att marken
kräver omfattande bearbetning innan
den kan bebyggas. Föreningen har
tillskrivit staden under 2009 i detta
ärende med hemställan om att tomten
skall avsättas som parkmark i samband
med det pågående arbetet med den
nya detaljplanen.
FOTBOLLSPLAN: Föreningen har
uppvaktat Lidingö stad angående det
höga stängslet som omgärdar den nya
konstgräsplanen. Föreningen framförde då åsikten att stängslet borde vara
mer diskret och efterfrågade en bättre
samverkan mellan Lidingö stad och
lokala föreningar som representerar de
boende i denna typ av frågor.
30-GRÄNS: Under 2009 fick hela Högberga 30 gräns och arbetet informationsinsamling för Brevik syd om Södra
Kungsvägen pågår under ledning av
Elisabet Bergknut (suppleant i styrelsen) och Ann-Sofie Pettersson.
Föreningen har lämnat ekonomiskt
bidrag till arrangemangen vid Killingevillors våreld.

Lidingö, mars 2010

Christer Åkerhielm
Ordförande

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

Lidingö Stad

Högberga Gård
Tel 546 46 100
info@hogberga.se

www.lidingo.se
Tel 731 30 00

Villa Brevik
Tel 766 65 00
konferens@villabrevik.se

Tekniska kontoret
Tel 731 32 53
(ordinarie arbetstid)

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

Övrigt
Breviks Båtsällskap
Tel 766 19 55
Lidingö Breviks sjöscouter
info@lbr.nu
Breviks Kyrka
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

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

Breviksbadet
Öppet mitten maj–slutet aug.
731 46 25

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 504 i slutet av 2009. 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

