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hålls i Breviks Båtsällskaps
klubbhus kl 19.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Sten Schüssler visar
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Vi bjuder på ost, kex och ett
glas vin.

Har du glömt
medlemsavgiften?
Du som inte betalat medlemsavgiften för 2011 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

Nu finns
den historiska
skriften!
sid 3

Unika bilder från Högberga Brevik 3
Historia: Bevara Breviks alléer
4
Trädvård på Lidingö
5
Konsten att fälla träd
6
Rabatter
7
Notiser
8–9
Resultat- och balansräkning
10
Verksamhetsberättelse
11
Service i Högberga-Brevik
12

Nya Meddelanden • vår 2011

Ord från ordförande

Historien
upprepar sig...
Man har alltid något att lära av historien, heter det. När det gäller Södra
Huvudleden som nu är uppe i en 50-årig historia så kan vi lära att man
inte vill eller vågar ta beslut i frågan. En politisk het potatis. Men när det
gäller vår egen lokala historia kan vi lära mycket. Därför har vi nu tagit
fram en historisk skrift, som både är underhållande och utbildande.

J

Foto: Torbjörn Zadig

ag har bott på Lidingö i snart 20 år. Ju längre tid man bor på ett ställe,
desto mer rotar man sig, märker jag. Man blir mer nyfiken på sitt hus och
dess historia, på omgivningen och andra hus. På affärer, gårdar, på människor och hur folk levde förr. Säkert känner ni igen er.
Vi har många livgivande diskussioner i styrelsen om hur det var förr och vi
har också märkt att när vi har ett historiskt ämne på årsmötet så lockar det
fler deltagare än när vi pratar villaskatter och bergvärme. Det som ligger en
närmast om hjärtat intresserar en mest.
Därför var det ett lätt beslut att fatta när Andreas Lindberg, vår sekreterare
och redaktör för Nya Meddelanden, kom med förslaget att vi skulle samla
alla historiska artiklar från tidigare medlemstidningar och ge ut som en liten
skrift, eller bok.
I december tog vi in förhandsbeställningar av boken i samband med årsavgiften. Succén blev ett faktum direkt, redan innan boken var tryckt. Av de
350 första medlemsavgifterna som kom in, beställde 200 av dessa boken! Vi
trycker nu 500 ex och hoppas kunna sälja resten på Sabis i Brevik och genom
Hembygdsföreningen på Lidingö Museum. Projektet kommer att finansiera
sig själv, kanske till och med ge en liten vinst.
Därför passar det särskilt bra att Sten Schüssler kommer till årsmötet och
visar gamla bilder och vykort från vårt område. Många av bilderna finns med i
boken, många av bilderna är det få som har sett.
Annars är detta nummer av Nya Meddelanden en riktigt grönt nummer.
Vi skriver om skötselplaner och hur vi ska ta tillvara på våra grönområden på
bästa sätt. Vi refererar en utredning som Lidingö stad gjorde för tio år sedan,
som handlar om alléer. I Brevik finns fyra bevarade alléer, som alla har över
100 år på nacken. Totalt finns det tolv liknande alléer på Lidingö, varför det
gör det extra intressant att bevara och bevaka att de mår bra.
Om man inte vill bevara sina träd så kan man såga ner dem. Jag var tvungen att göra det på min egen tomt i höstas. Vi hade en gammal jättelik gran,
som säkert var 25 meter hög, till fara för vårt eget hus och grannarnas. Jag
anlitade en trädfällarfirma, som tog ner den. Det var en imponerande syn, när
gren efter gren föll ner och en av arboristerna (det heter så) klättrade uppåt
allt eftersom. Till slut satt han i toppen på trädet, alltså 25 meter över marken
och började kapa granen uppifrån och ner. På sidan 6 ger vi dig en trädfällarskola och bland notiserna längre fram finns bestämmelserna om hur lite av din växtlighet som får växa ut i vägen. Så
fram med häcksax och sågar!
Med det vill jag önska alla en skön vår och sommar!
Christer Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks villaägareförening
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Har du betalat?
Vi saknar flera medlemsavgifter
för 2011. Tillsammans med
denna tidning finns ett brev och
inbetalningskort för den som
missat sin betalning. Ditt bidrag
betyder mycket för vår
verksamhet.
Läs mer på sid 7 om förmåner.
Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

Styrelsen 2010/11
Styrelsen har haft sex ordinarie möten
under verksamhetsåret. Läs mer i verksamhetsberättelsen på sid 11.
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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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Unika bilder från Högberga och Brevik

Vykort från cirka 1913. I förgrunden
de två parfamiljshusen på Trädgårdsvägen 14, 16 och 18 A och B.

Breviks herrgård från 1920-talet,
taget från sydsidan. Då drevs här
pensionat under namnet Nådhammarhemmet.

Breviks herrgård på 1960-talet, på ett
handkolorerat vykort.

Samma hus längst till vänster, från
ungefär samma tid. Bilden tagen från
hamnen. Handkolorerat vykort.

Fotografi av Sten Schüssler på Sjövillan, som låg nere vid Brevikshamnen.
Taget 1963.

I denna byggnad drevs skola i Brevik.
Huset är numera rivet, men låg i hörnet Stenkilsvägen/Väpnarstigen.

På årsmötet den 27 april efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer
Sten Schüssler att visa ett urval av sina
bilder från Högberga och Brevik.
Sten Schüssler har en unik samling
av bilder och vykort från hela Lidingö,
ur vilken han har gjort ett urval till vårt
årsmöte.
Här ovan visas ett urval ur samlingarna. Några av dessa bilder och många
andra kommer att visas på årsmötet.
Sten Schüssler har bidragit med
bilder till den historiska skriften som villaägareföreningen har gett ut. På årsmötet

kommer du att kunna köpa boken, om du
inte redan har förhandsbeställt den. I så
fall följde den med denna tidning.
Sten Schüssler samlar inte bara på
vykort. Hans stora intresse är Lidingös
historia. Därför har han en gedigen samling "Lidingöiana" hemma. Han har också
fotograferat mycket. Bland annat runt
omkring på Lidingö. Bilden ovan i mitten tog Sten av Sjövillan, som låg nere
vid Brevikshamnen, där lekplatsen i dag
ligger. Bilden är tämligen unik. Det finns
mycket få bevarade bilder av Sjövillan.
Den historiska skriften innehåller en

del nya texter och bilder som inte publicerats tidigare. Bland annat finns ett
kapitel skrivet av Lars Åkerlund, tidigare
ordförande i vår förening, som beskriver
tiden innan Brevik bebyggdes och hur det
kom sig att de första husen hamnade här.
Boken är sammanställd av Andreas
Lindberg, sekreterare i föreningen och
till vardags informationskonsult. Förutom
styrelsen som korrekturläst, har Carl-Henrik Ankarberg och tidigare ordföranden
Leif Aringer också hjälpt till med faktagranskning, texter och bilder till boken.

Nu finns boken om vår historia
Med denna tidning får du boken om
Breviks och Högbergas historia. Det vill
säga, om du var förutseende nog att förskottsbetala den med medlemsavgiften i
december.
Kapitlen i boken är utdrag från de
historiska artiklar som publicerats i
Meddelanden och Nya Meddelanden
de senaste tio åren. Visst nytt material
har tillkommit.
Boken kommer också att finnas att köpa
på Lidingö Museum och hos Sabis i Brevik.
Boken är på drygt 100 sidor och kostar
175 kr.

Årsmöte den 27 april
Välkommen till årsmötet
som hålls i Breviks Båtsällskaps klubbhus kl 19.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter visar
Sten Schüssler gamla bilder
och vykort från Högberga
och Brevik.
Vi bjuder på ost, kex
och ett glas vin.
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Bevara Breviks alléer!
1999 gjorde Lidingö stad en trädinventering. Där ingår en sammanställning om
Lidingös alléer, deras skötsel och hälsotillstånd. Vi hittade den på stadens hemsida. Fyra av de tolv viktigaste alléerna på
Lidingö finns i Brevik.
De första alléerna i Sverige planterades i slutet på 1600-talet. Förebilden
går att finna i de monumentala franska

barockparkerna med sin stränga geometri. Parken anlades ofta kring en central
axel som utgick från huvudbyggnaden.
Från 1800-talets mitt började man
plantera infartsalléer vid större gårdar
och kyrkor, medan det vid de mindre
gårdarna dröjde fram till sekelskiftet.
Vid slott och herrgårdar eftersträvade
man mer enhetliga alléer och där använde man sig ofta av samma trädslag i hela
allén. Linden kom här att bli det mest
använda trädet då den har en mycket
formstark krona och dessutom är relativt
lätt att föröka.
Vid många gårdar användes alléträden
till gårdens försörjning. Träden kunde
hamlas eller beskäras. Lövet användes
som kreatursfoder och grövre grenar användes till ved. Träden i allén användes
vintertid, när vägarna var översnöade,
som ”snökäppar” med vars hjälp man
kunde räkna ut vägens sträckning.
De äldsta alléerna på Lidingön planterades troligen i slutet på 1700-talet sedan släkten Banér lämnat Lidingö och
gårdarna fått nya ägare.
I äldre alléer uppstår med tiden många luckor och om allén skall bevaras
måste man så småningom föryngra den.
Bäst är om träd kontinuerligt planteras i
de luckor som uppstår när äldre träd har
dött. Detta arbetssätt leder dock till en
oenhetlig allé vars karaktär skiljer sig från
den ursprungliga.
Västra Allén: En drygt 500 meter lång
hamlad lindallé (Tilia x vulgaris) anlagd
i början av 1900-talet. Trädavståndet i
raden är 10 meter och mellan raderna är
avståndet 5 meter.
Västra Allén består i dag av 60 st
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hamlade cirka 100-åriga lindar och 30 st
nyplanterade lindar närmast hamnen.
Träden i allén kommer med nuvarande
skötsel att kunna utvecklas i ytterligare
200 år.
Stora Allén: En cirka 400 meter lång
trädrad av asp (Populus tremula) troligen planterad i slutet av 1800-talet.
Trädavståndet i raden är 12 meter.
Stora Allén var tidigare planterad med
träd hela vägen från huvudbyggnaden
vid Breviks gård ned till bryggan vid
stranden. Allén planterades förmodligen
i slutet på 1800-talet men finns först med
på 1917–25 års karta över Lidingö. Allén
gick då såväl som i dag över vattensjuk
mark och artvalet blev därför olika poppelarter.
Endast fyra grova aspar och en gråpoppel finns kvar av den ursprungliga allén.
Träden upplevs inte längre ingå i en allé
utan har mer karaktären av solitära träd.
Hövdingevägen: En cirka 200 meter
lång lindallé (Tilia cordata och Tilia x vulgaris) troligen planterad i slutet av 1800talet. Trädavståndet i raden är 6 meter.
Hövdingevägen hörde liksom Stora
Allén till tidigare Breviks Gård. Stora Allén
utgjorde trädgårdens mittaxel och utgick

Stora Allén på ett
gammalt vykort
ovan.
Till höger Stora
Allén på en målning av Algot
Ringström.
från huvudbyggnadens veranda. För att
kunna ta sig ned till båtbryggan från de
övriga byggnaderna var man tvungen
att använda en annan väg i parkens ytterkant, nuvarande Hövdingevägen. Vid
trädgårdens yttre gräns en bit ned mot
stranden kunde man sedan gena över till
Stora Allén. Allén utmed Hövdingevägen
planterades troligen i slutet på 1800-talet
men har sedan dess kompletterats med
nya träd.
Idag sträcker sig Hövdingevägen och
allén ned genom villabebyggelse från
början av 1900-talet. Uppkomna luckor
utgör endast 30 procent. Hälften av de
befintliga träden står på privat tomtmark
och skötseln av träden skiljer sig från
tomt till tomt.
Träden är i gott skick och allén kommer inte att behöva nyplanteras inom
en överskådlig framtid. Av vikt är dock
att fastighetsägarna utmed
Hövdingevägen vid skötseln
av träden på respektive tomter tar ett visst ansvar för
alléns helhet.
Östra Allén En cirka 300
meter lång ekallé (Quercus robur) troligen anlagd
i början på 1900-talet. TräVästra Allén med sina
kraftigt hamlade lindar.
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Trädvård på Lidingö

Kostigen förr med sin gamla poppelallé. Under nyplanteringen av lindar.
davståndet i raden är 10 meter och mellan raderna 5 meter. Allén är numer endast ensidig i sin nordliga del.
Östra Alléns sträckning leder liksom
de andra alléerna vid Brevik ned till
bryggorna vid stranden. Allén är troligen
planterad kring sekelskiftet 1900.
Den övre delen av allén är i dag endast ensidig till följd av att vägen har
breddats. Ekarna är här höga och har
genomgående stammar. I alléns södra
del utmed ängsmarken står ekarna på
bägge sidor om vägen. Här har träden
utvecklat större vidkronighet vilket är
vanligt när träden länge vuxit i ett öppet
landskap. Där allén övergår i den så kallade Kostigen har nya träd planterats. Valet föll på lindar, då de gamla popplarna
fick fällas på grund av att de drabbades
av bladfallsjuka.
Ekarna i allén är alla i god kondition men skulle eventuellt behöva mer
utrymme för att kunna utveckla sina kronor till fullo. Om detta är målsättningen
är det nödvändigt att avverka varannan
ek nere vid ängsmarken.
Det finns även rester av en lindallé söder om Södra Kungsvägen mellan Hövdingevägen och Drabantvägen.

Tekniska förvaltningen avverkar varje år
cirka 1 500 m3 träd och vegetation per år
på Lidingö. Men det är betydligt mindre
än det som växer upp under ett år. Man
räknar med att tillväxten är ungefär tre
gånger så stor.
Staden är mycket mån om sina träd
och är därför sparsam när det gäller trädfällningar. Avverkning sker i huvudsak i
de skogsområden som finns på norra ön
och en del runt Kottlasjön. Det som avgör
om avverkning ska ske är om det finns
bestånd som växer för tätt och där träden
hämmar varandras utveckling.
De flesta av trädfällningarna sker efter
den skötselplan som finns för Lidingö.
Man undviker att fälla träd sommartid.
Målsättningen är att få vegetationen
frisk och livaktig. Genom att glesa ut ett
skogsområde, ger det mer ljus och näring
och större växtkraft för de träd som finns
kvar. På så sätt blir träden både vackrare
och friskare.
När det gäller tätortsnära skogar tar
man större hänsyn till vad de boende har
för önskemål. Det kan röra sig om träd
som står för nära fastigheter och utgör en
fara, eller om utsikten störs.
En del fällningar utförs även efter
önskemål från enskilda personer. Bertil
Sandberg, som är natur- och viltvårdare
brukar åka ut till platsen och träffa den
som vill ha ett träd fällt, eller en gallring
utförd. Om det stämmer enligt skötselplanen eller om särskilda hänsyn kan tas
hjälper staden till att ta ner träden.
Innan en större avverkning ska ske,
eller om en avverkning i särskilt känsligt område ska ske, sammanträder
staden med en särskild skogsgrupp, där
bland andra Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Lidingös Ornitologiska
förening, med flera ingår.
Om man vill veta vilka avverkningar
som kommer att ske är det bästa att hämta in informationen via stadens hemsida.

Där finns uppdaterade nyheter under
Tekniska förvaltningen.
Ibland skadas träd av storm, påkörning
eller liknande så att de utgör en skaderisk
för personer eller egendom. I dessa fall
görs akuta nedtagningar av träd.
Tyvärr förekommer olovlig avverkning
även på Lidingö. Anledningarna kan vara
exempelvis att någon vill utöka sin tomt
för att få plats för uppställning av bilar,
släp med mera, få sol på uteplatsen eller
bättre utsikt. De olovliga fällningarna ser
staden mycket allvarligt på.
Som privatperson är det straffbart,
egenmäktigt förfarande, att ta ned träd
på stadens mark. Staden polisanmäler all
olovlig trädfällning på park- och skogsmark.

Tio träd som fälldes olovligt i Bromma kan komma att kosta villaägaren
nära 4 miljoner kr.
Just nu pågår ett mål i tingsrätten om
en villaägare i Bromma som fällde tio tallar som stod på kommunens mark framför sin tomt. Träden var mellan 95 och
215 år gamla och kommunen stämmer
nu villaägaren för närmare 4 miljoner kr
i skadestånd.
Att ersätta en 100 år gammal tall eller
gran är praktiskt omöjligt, alltså är skadorna som uppkommer oersättliga, åtminstone i nuvarande generation.
Kommunen utför inte trädfällning,
gallring eller andra åtgärder på privat
mark.

Rutavdraget i trädgårn
Har du funderingar för trädgården så tänk på att det går att göra skatteavdrag för
vissa enklare arbeten, genom RUT-avdraget.

Denna allé finns med på 1917–1925 års
karta och verkar ha gått från Breviks herrgård i östlig riktning, där vi vet att en
väg ledde mot Käppala.

Det här får du göra:
• Trädgårdsarbete som inte
kräver specialistkunskaper, som
gräsklippning, ogräsrensning,
häckklippning, krattning, mossbekämpning och klippning av rosor.

• Arbetet ska utföras i eller i anslutning till bostaden eller fritidshuset.
• Snöskottning
• Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod.
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Konsten att fälla ett träd
5. Principen för riktad fällning

7. Fällskäret

För att tvinga trädet att falla i önskad riktning används en metod som proffs-huggarna kallar ”riktad fällning”. Den innebär
att man sågar till ett slags gångjärn som
styr trädet i fallet hela vägen ner till marken.
För att åstadkomma detta gångjärn
sågar man först ut en trekantig bit, det
s k riktskäret, på samma sida som trädet
ska falla.
Nästa skär, fällskäret, sågas horisontellt
från motsatta sidan. Men man sågar inte
igenom hela stammen utan lämnar kvar
en brytmån på ca 3 cm. Det är brytmånen
som fungerar som gångjärn.

Först ett tips: Stanna motorn och kontrollera bränslenivån nu. Att få bränslestopp
när du sågar fällskäret kan vara riskabelt.

1. Planering och förberedelser
När du bekantat dig ordentligt med din
motorsåg är det dags att fälla det första
trädet.
För att arbetet ska bli så säkert och effektivt som möjligt gäller det att planera
fällningen i förväg och hela tiden ligga ett
steg före i tanken.

2. Bestäm fällriktning
När du bestämt vilket träd du ska fälla
är det dags att bestämma fällriktningen.
Här finns några saker du bör iaktta: Lutar
trädet? Hänger grenverket över åt något
håll? Åt vilket håll blåser vinden? Är något
i vägen?
Det enklaste är att fälla trädet åt samma håll som det själv vill falla p g a lutning,
överhäng och vind. Att fälla åt ett annat
håll kräver specialteknik, större kraftinsats
och är ibland helt enkelt omöjligt att
genomföra.
En fördel är om du kan fälla trädet över
en stock, sten eller stubbe. Då får du en
bättre arbetshöjd när du ska kvista och
kapa. Observera: Om det finns andra människor i närheten ska säkerhetsavståndet
till dem vara minst två trädlängder.

3. Förkvistning
Låga kvistar som kan vara i vägen sågar
du bort nu. Men tänk på att aldrig såga
över axelhöjd. Undvik att stå rakt bakom
sågen. Använd stammen som skydd mellan dig och sågen.

4. Röj din arbetsplats och reträttväg
Rensa rent på marken runt trädet och
några meter bakom det. När trädet faller ska du nämligen flytta dig några steg
snett bakåt, eftersom rotändan ibland kan
slå uppåt-bakåt eller i sidled.
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6. Riktskäret
A. Ställ dig bredbent bakom trädet och
luta vänster axel mot stammen så att du
står stadigt. Sikta i fällriktningen med
ovansidan på det främre handtaget. Då
får du rätt riktning på riktskäret när det är
vinkelrätt mot svärdet.
B. Såga först det övre riktskäret. Kontrollera att vänstertummen greppar runt
främre handtaget, ge full gas och sätt an
sågen nedåt med ca 60 graders lutning.
Riktskärets djup ska vara ungefär 1/4-1/5
av stammens diameter. Börja tillräckligt
högt upp på stammen så att du får plats
med det undre riktskäret.
C. Stå kvar i samma ställning och såga
det undre riktskäret.
Greppa med vänstertummen runt handtaget och ge full gas
(här gasar du med
högertummen). Sätt
an sågen med ca 30
graders lutning uppåt och såga exakt in
till det övre riktskäret, varken mera eller
mindre. Det är mycket viktigt att de båda
skären möts exakt för att gångjärnet ska
kunna styra trädet hela vägen ner till
marken.
Medan du sågar det undre riktskäret
ska du titta ner i det övre riktskäret för att
se när de båda skären möts.

A. Fällskäret sågas i nivå med
riktskärets spets eller något över. Glöm
inte att lämna kvar en jämntjock brytmån
på minst 3 cm.
B. Om stammens diameter är mindre
än svärdslängden kan du göra ett enkelt
fällskär rakt bakifrån i förhållande till fällriktningen.
C. Annars börjar du med att sätta an
sågen på sidan om stammen och går baklänges runt trädet medan du sågar.
D. Stå bredbent och stadigt, greppa
runt handtaget med vänster tumme och
ge full gas innan du sätter an sågen.
E. När du sågat drygt halva
fällskäret avbryter du sågningen
och sätter in ett
brytjärn i skäret,
eller slår in en kil.
Den hindrar trädet från att luta
bakåt och nypa
fast sågen. Ett
brytjärn gör det dessutom lättare att få
trädet på fall. Såga sedan resten av fällskäret men var försiktig så att du inte
sågar i brytjärnet. Observera: Om du är
nybörjare rekommenderar vi att du inte
fäller träd som har större diameter än
svärdets längd, eftersom det är enklare
och säkrare att fälla trädet med ett enkelt
fällskär rakt bakifrån.

8. Reträtten
A. När fällskäret är färdigsågat ställer du
ifrån dig sågen och lyfter i brytjärnet om
det behövs för få trädet på fall. Lyft med
rak rygg och böjda knän. Arbeta med
lårmusklerna.
B. Medan trädet faller retirerar du
några meter snett bakåt så att du är på
säkert avstånd när stammen slår i marken.
Det kan hända att rotändan slår i sidled,
hoppar upp eller glider bakåt.
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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!
Anderssons Blomsterhandel
Torsvikssvängen 7A. 10% (ej förmedling).
Bodalsgaraget
Vasavägen 76 (Hantverkshuset). Upp till
20% på däck.
Bröderna Anderssons Glasmästeri
Mosstorpsvägen. 10% - gäller ej offererade varor.
Densia AB
Tel 556 766 40. 1000 kr vid
överlåtelsebesiktning. 500 kr vid
energibesiktning, energideklaration
Elvaruhuset i Lidingö AB
Islinge hamnväg. Upp till 7%.
Handelsbanken Larsberg
Vid öppnande av Allkort: första årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt bonus
40 kr om du samtidigt börjar månadsspara i Handelsbanken Balans 50 (utbetalas efter tre månader).
JS Hyrservice
Frihamnen till höger efter
Banankompaniet. 10% på bilhyra. 15%
på maskinhyra. 10% på VVS och rör (ex
blandare och porslin).

Järnia Lidingö
Skärskätra torg. 20% på färg, 10% på
övrigt.
Lidingö Bilcenter
Kostervägen 4, Bodal. 10% på hyra av bil
eller släpvagn.
Lidingö Järn och Färghandel AB    
Stockholmsvägen 72. 10% om man visar
upp medlemsbeviset. Butiken kommer
då att erbjuda ett rabattkort som medlemmen skall använda i fortsättningen.
Lidingö Trädgårdscenter
Förrådsvägen, Stockby. 5%
Ljungbergs Färg AB
Torsviks centrum. 10%
MA Bilglas
Vasavägen 76 (Hantverkshuset). 200 kr
vid byte av bilglas.
Nordic Softsales
www.nordicsoftsales.se . 10% vid köp
på hemsidan av spel för barn samt
språkutbildning.

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

Rabatt

Kassörens sign.

2011
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 2011.

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

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

Medlemskort 2011–2012
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller t o m 30 april 2012.

Handla på ön – ofta det billigaste alternativet
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Häckar och buskage

Träd, häckar och buskage på villatomter
och andra fastigheter utgör ofta allvarliga
hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten.
Du som fastighetsägare har ett stort
ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor
är att se till att växtligheten på din tomt
inte utgör en olycksfaktor.
Tänk på att:
• Häckar, buskar och liknande inte
får skymma sikten för bilförare och
andra trafikanter som närmar sig vägkorsningen där du bor.
• Tomthäcken
klipper du ner
till 80 centimeter över vägen,
minst 10 meter i
vardera riktningen.
• För att fotgängare ska kunna passera
riskfritt på gångbanan klipper du ner
utstickande trädgrenar så att det är
fritt 2,5 meter uppåt.
• För att fordon ska kunna passera utan
hinder eller skymd sikt ska utstickande trädgrenar klippas bort så att det
är fritt minst 4,7 meter över körbanan.
• Tänk på att grenar som skymmer
gatubelysning, vägmärken eller gatunamn ska klippas bort.
• Om olyckan skulle vara framme kan
du ställas till svars enligt Plan- och
bygglagen.

Eldning – en fara?

Eldning av trädgårdsavfall och gräs kan
vara direkt livsfarligt, varnar Räddningsverket.
– De som eldar i sin trädgård är ofta
äldre och det dör ett antal personer varje
år som en direkt följd av eldningen. De får
hjärtproblem av den fysiska och psykiska
stressen när branden blir okontrollerbar och värmen slår emot dem. Det är
egentligen ett bortglömt problem, konstaterar Leif Sandahl, brandingenjör på
Räddningsverket.
Valborgsfirandet, med fyrverkerier och
majbrasor, ger också en ökad brandrisk.
Det räcker med en eller ett par dagars sol
och torka för att brandrisken ska öka.
Eldning på Lidingö får endast ske under tidsperioderna 1–30 april och 1–31
oktober. Innan du eldar ditt trädgårdsavfall, ta hänsyn till utfärdade brandriskvarningar och informera dina grannar.
Se till att ha vatten framme. Kontrollera brandriskprognosen på msb.se och sök
"Brandriskprognos".

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.
Uppdraget har efter en markanvisningstävling gått till PEAB/Tornet som
hade det bästa förslaget. Nu kommer
Lidingö Stad att skriva ett marköverlåtelseavtal med PEAB/Tornet, så att bygget
kan påbörjas.

Majbrasa 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 Lidingö Vox
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 fredag 29 april.
OBS! Killingevillor söker brasvakter för
tvåtimmars-pass. Anmälan eller frågor
tar du upp med brasansvaring Sverker
Ahlström tel 08-766 48 38 (alt. 766 08 99
Maud Brännström).
OBS! Brasan brukar bli för stor! Kör
till Södergarn om du kan köra last!
I värsta fall kan vi vid Brandförsvarets besiktning, som äger rum senast förmiddag
30 april, få eldningsförbud.

! Klipp ur och vik ihop!
Rabatter och förmåner

Innehavaren av detta kort får hos nedanstående företag, mot uppvisande av kortet, följande rabatter och
förmåner. Gäller t o m 30 april 2012.
Anderssons Blomsterhandel: 10% (ej förmedling).
Bodalsgaraget: Upp till 20% på däck.
Bröderna Anderssons Glasmästeri: 10% - ej offererade varor.
Densia AB: 1000 kr vid överlåtelsebesiktning.
500 kr vid energibesiktning, energideklaration
Elvaruhuset i Lidingö AB: Upp till 7%.
Handelsbanken Larsberg: Vid öppnande av Allkort: första årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt bonus 40 kr om du samtidigt
börjar månadsspara i Handelsbanken Balans 50 (utbet efter 3 mån).
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JS Hyrservice: 10% på bilhyra. 15% på maskinhyra. 10% på VVS och
rör (ex blandare och porslin).
Järnia Lidingö: 20% på färg, 10% på övrigt.
Lidingö Bilcenter: 10% på hyra av bil eller släpvagn.
Lidingö Järn och Färghandel AB: 10% om man visar upp medlemsbeviset. Butiken kommer då att erbjuda ett rabattkort som
medlemmen skall använda i fortsättningen.
Lidingö Trädgårdscenter: 5%
Ljungbergs Färg AB: 10%
MA Bilglas: 200 kr vid byte av bilglas.
Nordic Softsales: 10% vid köp på hemsidan av spel för barn samt
språkutbildning.
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Brygga eller stege?
I förra numret av Nya Meddelanden skrev
vi kort om att undersöka möjligheten att
anlägga en badbrygga någonstans i vårt
område. Styrelsen har nu varit i kontakt
med staden, som ska ge sin syn på saken. Det är inte troligt att det blir någon
brygga, möjligtvis en badstege, eftersom
den senare inte kräver samma underhåll
och kan finnas i året runt. Den troligaste
platsen är Kragenäs, där man tidigare
badat mycket. Den andra platsen som var
på förslag är nedanför Villa Klippudden,
där det tidigare låg ett badhus. Att göra
en mer permanent badlösning där är
svårare, förmodligen inte möjligt. På årsmötet i april kommer frågan att tas upp,
för att höra medlemmarnas åsikt.

Soptunnor på skaft

Många upplever att sophämtningen har
blivit sämre de senaste åren. Delvis beror
det på att renhållningen följer nya regler
vad gäller arbetsmiljön. De som tömmer
kärlen ska inte behöva gå mer än 5 meter
in på tomterna för att hämta ett kärl.
Vid skaftvägar, särskilt vintertid, har
de som kör sopbilarna svårt att köra in
och ut på grund av att det är trångt och
de har dålig sikt. Risken att skada ett
barn upplevs som en arbetsmiljöfara för
chaufförerna. Därför ska kärlen ställas ute
vid vägen.
Många upplever att kärlen utgör en
trafikfara när de står ute på gatan, genom
att de är i vägen eller skymmer sikten.
Dessutom ger de en signal till omvärlden
att man inte är hemma.
Föreningen har talat med Lidingö stad
om problemet.

Lidingövillor

Lidingövillor, tidigare LVS, fyller 50 år i år.
Ordförande Alf Lundberg håller just nu
på att tillsammans med styrelsen hitta
en lämplig plats och tidpunkt för att
anordna ett kalas.

P-förbud vid backen?

helt klar i mitten av maj 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. 08.30 –16.00. Telefon: 08-731 33 03. E-post: kundtjanst.
teknik@lidingo.se.

Breviksbadet öppet
Under de senaste vintrarna har pulkabacken vid Breviksängen varit intensivt
frekventerad. Många kommer tydligen
långt ifrån, eftersom de tar bilen dit.
Vissa helger kan det vara närmare 20
bilar parkerade i svängen på Trädgårdsvägen och upp på Östra Allén. Förarna i
passerande bilar får då svårt att se om ett
barn kommer springande ut mellan de
parkerade bilarna.
Frågan är vad man kan göra åt saken.
Att införa p-förbud ligger naturligtvis
nära till hands. Att sätta ut trafikhinder
är en annan möjlighet. Frågan har gått
vidare till Lidingö Stad för utredning.

Nya regler för 30 km/t

Namninsamlingen för 30 km/tim som
pågått i vårt område kommer inte att
fortsätta. Anledningen är att Lidingö Stad
har ändrat reglerna för hur de bedömer
att 30 km/tim ska införas i ett område.
Nu räcker det med att en förfrågan från
en privatperson kommer in till staden, så
undersöker man förutsättningarna och
lämpligheten av en fartbegränsning i
området.
Den del av västra Brevik och Högberga där 30 km/tim infördes på prov har
nu permanentats. Villaägareföreningen
har kontaktat staden och påpekat att
hamnområdet och vissa andra områden
också borde får 30 km/tim.
Lidingövillor driver ett trafikprojekt,
där man just nu bland annat ser över alla
30-områden, för att ge staden en samlad
bild av de förbättringar som behöver
göras.

Städning av gator

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

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

Sjösättning

Breviks Båtsällskap sjösätter lördagen
den 30 april. Samling kl 08.00 för båda
upplagen.

Tennisskola i sommar
Det blir tennisskola för barn och ungdom
som vanligt i sommar, 20–23 juni. Öppen
för barn 5–13 år i Breviksområdet. Alla får
spela med professionell tränare ca 1 tim
om dagen. Är du intresserad, maila eller
ring Sara Wijkström tel 0734 1631 66
tennisskola@hotmail.com. Har du frågor
om Breviks tennisklubb kontakta Catrine
Berndtson 08 766 59 54.

Föreningsrådet –
en medlemsförmån
Som medlem i Högberga-Breviks villaägareförening har du möjlighet att som
privatperson hyra Föreningsrådets lokaler i Larsberg till ett mycket fördelaktigt pris. Det behöver alltså inte vara en
föreningsverksamhet. Det kan vara en
privat fest, dop, möte etc.
Flera föreningar hyr lokaler och förråd
på årsbasis. För uthyrning finns två sammanträdesrum och en festlokal för 150
personer.
Föreningsrådet behöver fler föreningar som medlemmar, så om du är medlem
i en förening som du tror kan dra nytta av
lokalerna hör av dig till Ulf Norhammar
tel: 08-08-766 42 31.
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RESULTATRÄKNING

Breviks kyrka
Varje onsdag
10.00 Samtalsgrupp för dig med missbruksproblem eller medberoende
13.00–15.30 Öppna förskolan
13.00–15.00 Café. Kaffe/te + smörgås 20
kr.

Torsdag 7 april 12.30
Södra kyrkokretsen. Lena Åkerlund
berättar om stiftelsen "Brödet".

Söndag 10 april 11.00
Gudstjänst med nattvard, Cecilia
Södertun & Ulf Lindgren, präster. Li
Ringquist Östman, musiker. Breviks
Kyrkokör. Kyrkstötarna. Söndagsskola.
Loppmarknad efter gudstjänsten.

Lördag 16 april och söndag 17 april
kl 16.00 båda dagarna
Johannespassionen av J.S. Bach
Lidingö Motettkör, Drottningholms
barockensemble, solister. Ingegärd Franzén,
dirigent. Inträde. Barn och ungdom gratis.
Biljetter säljs en månad före på Viking Spel
& Tobak i Lidingö Centrum.

Söndag 17 april 11.00
Gudstjänst, Gunnar Tingström, präst.
Erika Sjödin, musiker. Lidingö Gospel.
Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Skärtorsdag 21 april
12.30 Södra kyrkokretsen Marie
Carlsson, präst, håller andakt på
skärtorsdagen.
19.00 Gudstjänst med nattvard,
Påskvandring & skärtorsdagsmässa, Robert
Thysell, präst. Erika Sjödin, musiker. Lidingö
Gospel. Ture Moritz, pedagog.

Fredag 22 april 15.00
Stabat Mater Damer ur Breviks Kyrkokör
och Bodals Kammarkör. Annika Hudak,
alt. Instrumentalister. Ingrid Damstedt
Holmberg, dirigent.

Söndag 24 april 11.00
Gudstjänst med nattvard, Cecilia
Södertun, präst. Musiker. Lidingö Gospel.
Kyrkkaffe med påsktårta.

Måndag 25 april 16.00
Hanna - En påskmusikal av G. Riedel.
En musikalgudstjänst med församlingens
barnkörer, Bodals Kammarkör och Breviks
Kyrkokör.

Torsdag 28 april 08.30
Vardagsgudstjänst, Gunnar Tingström,
präst. Erika Sjödin, musiker.

Söndag 1 maj 16.00
Sinnesrogudstjänst. Marie Carlsson, präst.
Li Ringquist Östman, organsit. Kyrkkaffe.
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				2010
2009
				 Kronor
Kronor
INKOMSTER						
Medlemsavgifter				 36 675
39 000
Bidrag				100
105
Annonsintäkt				
2 000		
Kapitalinkomst				
224
1 090
Summa inkomster				 38 999
40 195
				
KOSTNADER						
Föreningsmeddelanden, kopiering				 24 471
27 818
Valborgsmässofirande				
3 500
3 500
Årsmöte 				
1 350
1 337
Årsavgift Lidingövillor				
2 016
1 996
Diverse kostnader				
6 069
6 421
Skatt				
10
Summa kostnader				 37 416
41 072
ÅRETS RESULTAT				
1 583
-877

BALANSRÄKNING

31 dec 2010 31 dec 2009
Kronor
Kronor
Tillgångar			
Bank
63 274
63 875
PlusGiro
42 562
21 080
SUMMA TILLGÅNGAR
105 836
84 955
Föreningsmedel						
Vid årets början				 57 912
58 789
Årets resultat				
1 583
-877
Vid årets slut
				 59 495
57 912
		
Skulder						
Förskottsbetalda medlemsavgifter				 25 875
13 725
Förskottsbetalda böcker				 19 500		
Förskottsbetalt porto				
25
125
Skatteskuld				91
81
Övriga skulder				
850
13 112
Summa skulder				 46 341
27 043
		
FÖRENINGSMEDEL + SKULDER
				 105 836
84 955

Sålda fasigheter

i Högberga-Brevik de senaste månaderna
Adress
Högbergavägen 20
Äppelstigen 14
Kragenäsvägen 11
Granrisstigen 2
Vårdkasstigen 15
Höguddsvägen 15
Seglarvägen 2
Söderkroken 3
Saltsjövägen 39
Sälgstigen 35
Tunavägen 5A
Kullavägen 26
Kragenäsvägen 21
Herrgårdsstigen 31
Tunavägen 3
Källa: booli.se

Pris
Tomt
8 350 000 kr 1 100 m2
5 150 000 kr
124 m2
9 170 000 kr 1 275 m2
5 050 000 kr 1 270 m2
4 700 000 kr
94 m2
6 625 000 kr
863 m2
5 700 000 kr 1 328 m2
6 775 000 kr
812 m2
7 200 000 kr 1 332 m2
5 570 000 kr
182 m2
8 000 000 kr
866 m2
7 740 000 kr
933 m2
37 500 000 kr 1 977 m2
5 175 000 kr
234 m2
8 560 000 kr 1 342 m2

Boyta
200 m2
108 m2
220 m2
246 m2
103 m2
166 m2
137 m2
170 m2
105 m2
141 m2
214 m2
194 m2
234 m2
124 m2
191 m2

Datum
25 feb 2011
23 feb 2011
14 jan 2011
13 jan 2011
7 jan 2011
7 jan 2011
5 jan 2011
3 jan 2011
3 jan 2011
15 dec 2011
10 dec 2010
3 dec 2010
1 dec 2010
2 nov 2010
1 okt 2010
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2010
STYRELSEN har efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Redaktör & sekreterare
Kassaförvaltare
Ansv. kvartersombuden

Christer Åkerhielm
Brun Ulfhake
Andreas Lindberg
Håkan Helander
Birgitta Sjöberg

Övriga ordinarie ledamöter: Olof Melin, Johan Ahlbom,
Suppleanter: Elisabet Bergknut, Robert Olin och
Johanna von Schoultz.

Södra huvudleden: HBVFs arbetsgrupp bevakar
frågan (Christer Åkerhielm, Sten Bjurström och Brun
Ulfhake). Fram till valet 2010 var aktiviteten inställd på
få till stånd modifieringar av ”alternativ 2” som var Lidingö stads inriktningsförslag till ombyggnad av
S:a huvudleden så att lösningen blev mer attraktiv för
boende i Högberga och Brevik. Detta har skett i direkta
samtal med kommunledningen samt i skrivelse under
våren 2010. Efter valet 2010 har frågan varit vilande.

REVISORER har Anders Ahlqvist och Sten Bjurström
varit.

Medlemsinformation: Föreningens medlemstidning Nya Meddelanden har under 2010 utkommit
med två ordinarie nummer (nr 85 och 86). Tidningens
redaktör Andreas Lindberg sköter HBVFs hemsida och
LVS webbplats: www.lidingovillor.se.

VALBEREDNINGEN har bestått av Bengt Högberg
(sammankallande) och Anders Wikman.

Medlemsförmåner: Robert Olin har varit ansvarig
för arbetet med detta.

STYRELSESAMMANTRÄDEN har ägt rum den 1 februari, 8 mars, 19 april, 7 juni, 6 september och 4 oktober.

Lidingövillor LVS (Villaägareföreningar i Samverkan): HBVF är medlem i Lidingövillor och har dels
genom Olle Melin en representation i Lidingövillors
styrelse, dels genom deltagande i årsmöten, medlemsmöten och dels genom skötseln av Lidingövillors hemsida, aktivt bidragit till samarbetet under 2010.

ÅRSMÖTE hölls i Breviks Båtsällskaps klubbhus den
19 april. Efter mötet serverades lättare förtäring och
därefter berättade Andreas Lindberg om Breviks Båtsällskaps historia.
KVARTERSOMBUDEN: Birgitta Sjöberg har varit samordnare under 2010. Organisationen har fungerat bra
för distribution av föreningens medlemstidning.
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2010 hade föreningen 467 betalande medlemmar
(året innan var det 504). Härtill kommer fyra ”prenumeranter”. Vidare har för 2010 influtit årsavgift från tre
medlemmar som flyttat från området senare under
året, sex anonyma inbetalningar samt 11 dubbelbetalningar.
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk tablå. Av denna framgår att föreningens överskott
för 2010 var 1 583 kronor och Eget Kapital var den 31
december 2010 59 495 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.

HASTIGHETSGRÄNS FÖR 30 KM/TIM som infördes
2009 för hela Högberga har permanentas. Arbetet med
att utreda behovet av 30-gräns för hela Brevik syd om
Södra Kungsvägen pågår under ledning av Elisabet
Bergknut (suppleant i styrelsen) och Ann-Sofie Pettersson.
Föreningen har aktivt deltagit i planering av parkeringen vid Breviks IP genom möten med de
närboende och en skrivelse till Lidingö Stad. Parkeringen har inte blivit utvidgad, men asfalterad och en häck
har planterats utmed norra sidan.
Föreningen har lämnat ekonomiskt bidrag till arrangemangen vid Killingevillors våreld.
Lidingö, mars 2011

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 Rami
Tel 766 39 26
mån-fre 09.00–18.00
lör 09-00–14.00
Breviks Salong
Tel 766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice
Tel 766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00
Som Thaimassage
Tel 070-442 40 37
må-fre 09.00–20.00
lör–sön 12.00–18.00

Högberga
Formgivet
Textil & inredning
Tel 070-814 06 39
fre 14.00–19.00
lör 11.00–15.00Re
Art for children
Konsttryck, konst på brickor
Ann-Charlotte Svensdotter
0732-96 01 47

Konferens, hotell
Högberga Gård
Tel 546 46 100
info@hogberga.se
Villa Brevik
Tel 766 65 00
konferens@villabrevik.se

Företag
Alinea Förlag
Böcker och kundtidningar
Tel 661 95 40
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
410 848 10
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 augusti
731 46 25

Nya Meddelanden
är Högberga-Breviks villaägareförenings
medlemstidning. Den trycks i 800 ex, två
gånger om året. Ansvarig utgivare: Christer Åkerhielm (ordförande). Redaktör:
Andreas Lindberg andreas@ifkmedia.se
Kom gärna med förslag på artiklar eller
idéer på innehåll! Vill du skriva en artikel
hör av dig till redaktören.
Högberga-Breviks villaägareförening
Box 3030, 181 03 Lidingö
www.lidingovillor.se pg 150 48-2
Ordf Christer Åkerhielm: tel 766 30 02
e-post: christer.akerhielm@swipnet.se
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Restaurang, café
Mysingen
Tel 766 59 10
www.mysingen.nu
tis-sön16.00–22.00

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

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

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

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

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

Högberga konditori
Tel 766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–16.00
sön 11.00–16.00
Pizzeria Brevik (stationen)
Tel 766 52 66
mån–fre 11.00–21.00
lör–sön 12.00–21.00
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
Pir 1 Onzo (Gåshaga)
Matcafé, catering
Alla dagar 11.00-17.00
Tel 766 08 50

Parker och gator
Lidingö trädgårdscenter
Tel: 08-731 46 68
Gatubelysning
E.on Es Tel: 08-731 46 71
Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel: 08-731 40 00
Städning och återvinning
Förpackningsinsamlingen
Tel 0200-88 03 11
Pappersinsamlingen
Tåvab e-post info@tavab.se
Tel 08-599 221 10
Återvinningsstationen i
Stockby
Måndag, onsdag och torsdag kl 12.00–20.00, lördag kl
09.00–16.00
Södergarn trädgårdsavfall
Från 1 april: måndag och
fredag: 14.00–20.00, tisdag,
torsdag, freda: kl 12.00–16.00.
Under april–maj och oktober–november även lördagar
11.00–15.00. Påskdagen och
1:a maj stängt.

Högberga-Breviks
villaägareförening
Högberga-Breviks villaägareförenings uppgift är att
tillvarata Högberga och Breviks villaägares intressen
i kommunala och allmänna frågor.
Föreningen arbetar aktivt med att påverka politiker
och myndigheter i frågor som gäller området.
Antalet medlemmar uppgick till 467 i slutet av 2010. 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

