Nya

Meddelanden

höst

10

Information från Högberga-Breviks villaägareförening
Årgång 47. Nr 86 från starten.

Parkeringen till Breviks IP byggs om

Kommer p-kaoset
att försvinna nu?
Dags att betala
medlemsavgiften
Spännande läsning

Använd pg-talongen
som bifogas detta nummer.
Ditt stöd betyder mycket för oss.

Beställ boken om Högberga
och Breviks historia till förmåligt medlemspris, se sid 5

Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

I detta nummer

Styrelsen
P-platsen vid Breviks IP
Östra Mölna överklagar
Historien om Breviks herrgård
Översiktsplanen
Boken om Breviks historia
Telegrafberget
Rabatter
Service i Högberga-Brevik

2
3
3
4
5
5
6
7
8

Nya Meddelanden • höst 2010

Årsmötet 2010

Ord från ordförande

Långbänkar
och malpåsar
Återigen läggs Södra Huvudleden i malpåse. Det är olyckligt att politikerna inte kan fatta beslut i en fråga som stått på agendan i femtio år. Nu
finns ingen plan för att lösa de trafikproblem som ändå finns. Medborgarna lever i ovisshet om vad som kommer att hända. Det är olyckligt,
skriver Christer Åkerhielm.

S

Foto: Torbjörn Zadig

å länge jag verkat i Högberga-Breviks villaägareförening och ännu längre tillbaka har Södra Huvudleden varit ett ämne där vi försökt påverka
politikerna till att komma fram med ett beslut. Vi har visserligen förordat
det Norra alternativet, men vårt huvudkrav har alltid varit: Det behövs en ny
väg. Fatta beslut!
Nu efter valet har de kommit fram till ett beslut: att inte fatta något beslut!
Det är det sämsta beslutet de kunde fatta och i mitt tycke det fegaste. Man
vågar inte stöta sig med någon gruppering och man vill inte ta på sig ansvaret
för ett beslut som kan få kritik.
Politikerna utvärderar sin egen insats efter hur väljarna röstar och det är så
det ska vara i en demokrati. Men i en fråga som denna har det länge stått klart
att alla inte kan vara överens. Det blir alltid någon grupp av boende som blir
lidande. Någon gång måste man ändå ta sitt ansvar som styrande och fatta
det beslut som är bäst för det stora flertalet och till minst problem för så få
som möjligt.
Men icke, sa Nicke! Det så kallade Norra alternativet har varit det gällande
sedan tidigt 60-tal. Vägen skulle gå utmed banvallen, från Skärsätra till Kottla.
När Gåshagaleden byggdes på 80-talet lades den norr om banvallen för att den
Södra huvudleden skulle kunna ansluta på rätt sida.
Sedan satte utredningarna igång och politikerna valde att förkasta Norra
alternativet, liksom ”Noll-plus-alternativet” Kvar stod tunnelalternativet. På villaägareföreningens årsmöte i våras tog vi beslut om att inte fortsätta fäkta för
det Norra alternativet, det verkade ju lönlöst.
Vi i föreningen tog i stället fram en konstruktiv lösning för att göra det bästa
av tunnelalternativet, där vägen öster om tunneln inte skulle korsa Mölna
ängar, utan dras utmed banvallen upp mot Kottla. Rondellen i Mölna skulle
läggas skyddad i skogen väster om Kottla station. Ett väl genomarbetat förslag
som, skulle det visa sig, var till ingen nytta.
Åter till politikerna. Det är naturligtvis ingen lätt fråga att lösa. På södra ön
finns det säkert både åsikter för och emot Norra alternativet, en tunnel eller
ett noll-alternativ. På norra ön tycker man kanske att man inte behöver göra
någonting alls.
Att som styrande politiker nu väljer att inte fatta något beslut i vägfrågan är
oacceptabelt. Med makt följer krav på ansvar även i svåra frågor. Man kan inte
bygga Gåshaga med tusen nya boende och Dalenum med lika många, utan att
lösa trafiksituationen.
Och det handlar inte bara om att vi ska ”vinna” några minuter i bilen på väg
till jobbet på morgonen. Det handlar
om trafiksäkerhet och vår boendemiljö, inte minst i Skärsätra där det nu är
en 30-sträcka. Det är ju de som drabChrister Åkerhielm
bas mest.
Ordförande
Fortsättning följer, var så säker.
Högberga-Breviks
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villaägareförening

Årsmöte hölls i april i Breviks Båtsällskaps
klubbhus. Förutom de obligatoriska paragraferna diskuterades tunnelalternativet för Södra huvudleden. Efter årsmötet
höll Andreas Lindberg ett föredrag och
visade bilder från Breviks Båtsällskaps
80-åriga historia.
Styrelsen detta verksamhetsår har
samma utseende som förra året. Dock
har alla blivit ett år äldre...

Christer

Håkan

Johan

Olle

Birgitta

Brun

Johanna

Andreas

Elisabet

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

Robert

Badbrygga i Brevik
eller i Högberga?

Förslag har kommit till styrelsen om att
anlägga en badbrygga i vårt område.
Styrelsen har behandlat ärendet och föreslår två alternativa platser till kulturoch fritidsförvaltningen: Vid den gamla
ångbåtsbryggan nedanför Högudden
och/eller badberget vid Kragenäs. Idén
är inte ny. Ett badhus låg nedanför Villa Högudden i början av 1900-talet (se
bilden).
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P-platsen vid Breviks IP byggs om
Parkeringssituationen vid Breviks
IP har blivit mer och mer besvärlig
det senaste året. Nu agerar staden,
men grannarna vill ha fler förändringar.
De boende utmed Löparstigen kan räkna
till upp emot 100 bilar som kommer vissa
helger när det är fotbollsturneringar på
Breviks IP. Då räcker parkeringen som
rymmer ett 40-tal bilar inte till. Idag parkerar många sina bilar på båda sidor av
vägen och in på ängen.
De boende på Löparstigen klagar på
att bilarna parkerar utmed hela Löparstigen, på båda sidor och långt ut på Västra
Allén. Många kommer inte ut från sina
tomter på helgerna. Dessutom kör många
alldeles för fort på den smala Löparstigen
som faktiskt fortfarande har 50 km/tim.
Parkeringen utökades provisoriskt för
ett par år sedan med sand och grus. Avrinningen är dock dålig och ängen sank.
En dag i maj kallade Kultur- och fritidsförvaltningen till ett möte om parkeringsplatsen. Först var tanken att bygga ut
parkeringen och ta halva ängen i anspråk,
men det var inte populärt bland grannarna.
De boende på Löparstigen önskar att
få en lösning på trafikproblemet på vägen. Förslag har kommit på en 30 km/
tim-gräns, farthinder och parkeringsförbud på södra sidan av vägen. Även en
trafikspegel vid den trånga t-korsningen

Parkeringskaos på Löparstigen.

Grannarna träffar Kultur- och fritidsförvaltningen en dag i maj.
Löparstigen/Västra Allén skulle förbättra
situationen.
Villaägareföreningen lämnade in en
skrivelse före sommaren där man förordade att helheten borde ses över. Ett
parkeringsförbud på Löparstigen flyttar
bara problemet till andra vägar, samtidigt
som det är en stor olägenhet för de som
bor vid Löparstigen.
I skrivelsen föreslogs att en lämplig
plats för utökad parkering skulle kunna
vara mellan tennisbanorna och omklädningsrummen.

I vintras skottades all snö från fotbollsplanen upp på parkeringen.
Eftersom avrinningen från ängen är
dålig, skapades en sjö på ängen.
Lidingö Stad har svarat att man gärna
vill ha utökade parkeringsmöjligheter,
men det är svårt att hitta en lämplig
plats och dessutom är stadens budget
ansträngd.
Nu har Tekniska förvaltningen satt
igång arbetet med asfaltering och uppmärkning av parkeringsrutor. Man hoppas att det kommer att göra att något fler
bilar får plats där.
En häck (förmodligen barrbuskar, typ
en) kommer att planteras på norra sidan
av parkeringen mot ängen. Däremot kommer man inte att göra något åt den dåliga
avrinningen. Trots att man först planerade
ett dike och en ny dagvattenbrunn. Hur
den nya asfalterade parkeringen kommer
att påverka detta kommer att visa sig, inte
minst i vinter och vår.
Vidare har man öppnat en kiosk vid
omklädningsrummen, som är öppen i
samband med matcher och träningar.

Östra Mölna överklagar kraftledningen till regeringen
Svenska Kraftnät har beviljats koncession
för att dra den nya kraftledningen över
några fastigheter i vårt område, samt
över Östra Mölna.
Förre ordföranden i Östra Mölna Byalag Jan Wintzell har arbetat fram en skrivelse och överklagande som nu lämnats
in till Näringsdepartementet.
Huvudargumenten i överklagandet handlar om magnetfältstrålningen.
Riktvärdet är att sådan strålning ej ska
överstiga 0,4 μT. Svenska Kraftnät har
gjort beräkningar som bygger på medelvärden över en tidsrymd på 40 år,
vilket Mölnaborna nu ifrågasätter.
– Det finns inget som säger att strålningen under ganska långa perioder
inte kan komma att överstiga gränsvärdet, vilket kan bli en stor hälsofara för
oss boende under kraftledningen, säger

Jan Wintzell.
Vidare påpekar man i överklagandet
att det inte finns krav på faktiska maximinivåer för magnetfältsstrålningen över
tiden eller någon kontrollfunktion för
efterlevnad av krav, samt regelverk för
åtgärder vid överträdelse.

Mölnaborna hoppas på en markförlagd kabel i stället för den luftburna.
Vår villaägareförening stödjer Östra
Mölna i denna fråga, eftersom en del
av fastigheterna som berörs ligger inom
vårt område.
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Historien om Breviks herrgård
Där Breviks centrum i dag ligger
låg tidigare Breviks herrgård. En
del av fruktträden finns fortfarande kvar. Här är historien om herrgården.
Brevik tillhörde några av de första större lantbruksgårdar som etablerades på
Lidingö på tidigt 1300-tal. I slutet av
1400-talet blev hela Lidingö en del av
Djursholms gods som styrdes av släkten
Banér.

Någon gång i början av 1500-talet
uppförde Banérs en större byggnad i
Brevik som man förmodar utnyttjades
som herresäte för Lidingös alla gårdar.
På kartor från 1600- och 1700-talet
är Brevik utmärkt som en symbol i
form av ett torn med flagga högst upp,
vilket betecknade ett herresäte i likhet
med de herresäten som fanns på Bogesundslandet på den tiden, exempelvis
Frösvik.
Brevik kallades under denna tid för
Stora Brevik för att skilja på Lilla Brevik,
som låg vid Rödstugeviken i Sticklinge
där en roddfärja fanns anordnad mellan Lidingö och Djursholm som bekostades av Banér. På 1750-talet bodde
marinofficeren Paul Banér, gift med
Anna Charlotta Kurck, född 1718 i Kzan,
Ryssland, där bröllopet hölls 1751, på
Breviks gård och deras tre barn anses
vara födda på gården.
Omkring 1775 släppte Banérs sitt
grepp över Lidingö och började sälja ut
alla Lidingögårdar efter att laga skifte
hade förättats 1774 av Lidingölandet.
Efter några ägarskiften hamnade tillslut
Breviks herrgård i Per Anders Nordvalls
ägo 1799.
I början av 1800-talet uppfördes en
ny herrgårdsbyggnad till Breviks gård
som beboddes av kofferdikapten Per
Anders Nordvall och hans hustru Maria Vilhelmina. Paret Nordvall fick fyra
döttrar. Till gården hörde flera mindre
stugor för anställda drängar och pigor
samt ett dussintal ekonomibyggnader
som stall, ladugård och smedja.
Herrgårdshuset var placerad på
höjden ovanför Breviken, där nuvarande Breviks centrum ligger. 1879
brann herrgårdshuset ner. Året efter
tog kapten Erik Ström (1820-1888), gift
med Per Anders Nordvalls dotter Emma
Maria, över gården och uppförde en ny
mangårdsbyggnad.
1884 köptes gården av Jean Bolinder,
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Breviks herrgård, på en teckning av A. F. Cederholm 1816, beboddes av Per Anders Nordvall med familj under en stor del av 1800-talet. Herrgården på teckningen brann ner 1879. 1880 uppfördes en ny byggnad.

Per Anders & Maria Vilhelmina Nordvall. Oljemålningar från omkring
1824.

1661 års karta över Lidingö nämner
Brewÿk motsvarande nuvarande
Brevik, som angavs med symbolen för
ett herresäte.

Utsikt från Breviks herrgård från 1910. I mitten Stora Allén. På båda sidorna av
trädgården finns en pergola. Till höger ligger "Lilla Brevik" som förmodas ha varit en äldre föregångare till herrgården.

den ena av bröderna Bolinder som
grundade Bolinders Mekaniska verkstad. 1895 såldes den vidare till Gustav
Holm, verksam inom bokförlaget P.A.
Norstedt & Söner. I samband med att
Lidingö villastäder började uppföras
av olika tomtbolag runt om på Lidingö, sålde Holm Breviks gård med all
skogs- och jordbruksmark till finansmannen Allan Abenius som styckade

upp marken för att anlägga en villastad.
Breviks herrgårdsbyggnad fick dock
stå kvar och användes för olika ändamål under åren ända fram till 1987
då den, beroende på dåligt skick och
avsaknad av något egentligt byggnadskulturellt värde, revs för att ge
plats åt nuvarande Breviks centrum.
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Ny bok om vår historia
Villaägreföreningen ger ut en ny bok om
Breviks och Högbergas historia. Vår sekreterare och redaktör Andreas Lindberg har gjort en
en sammanställning av de historiska artiklar
som publicerats i Nya Meddelanden de senaste
tio åren. Läs om föreningens första tid, Brevik
på 40-, 50- och 60-talet, Sjövillan, Breviks
kyrka, Villa Brevik, Villa Högudden, Breviksängarna, Breviksprofiler som Kalle Schröder och
Vicke Andrén, ångfartyget Brevik, affärer,
skolor, villor, konstnärer, med mera. Boken är i
färg och beräknas bli cirka 120 sidor.
Beställ boken när du betalar din medlemsavgift. Pris: 100 kr för medlemmar (ord
pris 175 kr). Boken levereras i mars/april med
nästa nummer av Nya Meddelanden.

C vann på tunneln
I kommunalvalet den 19 september
fick Moderaterna känna av Centerpartiets framgångar. I valdistriktet
Brevik Östra/Käppala Södra blev
skillnaderna ännu större.
Centerpartiet ökade från 4 procent till
15,5 procent. Moderaterna tappade 9
procentenheter och gick från 52,5 procent till 43,6. I valdistrikten Mölna/Brevik
Västra var utvecklingen ungefär likadan.
Ingen annanstans på Lidingö förutom
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Smakar det så
kostar det...
Nu får medlemmarna i
Breviks Båtsällskap betala den saftiga notan
för elinstallationerna i
hamnen. Som tidigare
meddelats landade
räkningen på över en miljon kronor.
Budgeten höll, men klubben har nu ett
antal år framöver då lånet till banken ska
betalas. En extra avgift på 500 kronor tas
ut årligen, medlemmarna uppmanas att
betala årsavgiften snabbt, för att neutralisera en del av räntekostnaderna och
slutligen har klubben beslutat att göra
två debiteringar årligen.

Nu kommer nya översiktsplanen
Lidingövilllor bjöd in Miljö- och
stadsbyggnaskontorets chef Anna
Hadenius till höstmötet i stadshuset. Hon informerade bland annat
om den nya översiktsplanen.
Den 7 juni tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut för översiktsplan 2011.
De tre framtidsbilderna från samrådet
har arbetats samman till ett förslag för
hur Lidingö ska utvecklas fram till 2030.
Inriktningsbeslutet, som bland annat
bygger på de 530 synpunkter som har
kommit in från invånare och andra intressenter, styr den fortsatta inriktningen
för översiktsplanen som ska ställas ut i
början av 2011.
I den nya framtidsbilden för år 2030
är Lidingö även fortsättningsvis en grön
ö där det är lätt att ta sig till vatten och
rekreationsområden. Bebyggelsen, med
en tydlig stadskärna, har koncentrerats
till Centrum/Torsvik. Samtidigt har kommunikationerna förbättrats och därmed
förutsättningarna för att bo och arbeta
på ön.
För att möta behovet av närservice
och goda kommunikationer på övriga
delar av Lidingö kan en försiktig förtätning ske i områden som till exempel
Rudboda, Näset och Käppala/Brevik.
Lidingöbanan rustas upp, byggs ut
med dubbelspår på vissa sträckor och
kopplas ihop med Spårväg City. Staden
ska verka för att Lidingöbanan på sikt
dras om via Torsvik och Lidingö centrum.
Tvärförbindelser och busslinjer på norra
ön ska också förbättras.
Inriktningsbeslutet för översiktplanen

Värt att bevara. i översiktsplanen
från 2002 är ovanstående fastigehter
i Högberga och Brevik märkta som
värdefulla kulturminnen.

Grönområden. I översiktsplanen från
2002 är Breviksängarna inklusive
Trekantsängen utmärkta som "större
obebyggt område av särskilt socialt
värde". Även Höguddsstranden är
markerad.
togs i kommunstyrelsen 7 juni och den
bearbetade översiktsplanen ska ställas
ut i början av nästa år. Då finns det ytterligare möjligheter för Lidingöborna
att komma med synpunkter. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta
den nya översiktsplanen efter sommaren
2011.
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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.
Söndag 28 nov 1:a advent
11.00 Gudstjänst Marie Carlsson & Cecilia
Södertun, präster. Li R Östman, musiker.
Breviks Minikör. Breviks Kyrkokör.
Söndags-skola. Kyrkkaffe.
16.00 Sinnesrogudstjänst Marie Carlsson,
präst. Erika Sjödin, musiker. Annika Melin
Mori, diakon. Lidingö Gospel.
Fredag 3 dec
08.30 Vardagsgudstjänstmed julspel
Marie Carlsson, präst. Li Ringquist Östman,
musiker. Barn från förskolan.
Söndag 5 dec 2:a advent
11.00 Gudstjänst med nattvard Gunnar
Tingström, präst. Erika Sjödin, musiker.
Lidingö Kids. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
16.00 Adventskonsert med Breviks
Kyrkokör. Anna Larsdotter Persson, sopran.
Anna-kvartetten. Instrumentalister.
Li Ringquist Östman, dirigent. Fri entré.
Onsdag 8 dec

12.00–15.00 Adventslunch Jultallrik (75

kr). Anmälan före 1 dec tel 08-410 847 00.

Söndag 12 dec 3:e advent
11.00 Gudstjänst Cecilia Södertun, präst.
Li Ringquist Östman, organist. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Måndag 13 december
19.00 Luciakonsert Ungdomskören. Erika
Sjödin, musiker.

300 bostäder på Telegrafberget
Nu börjar planen för Telegrafberget bli
klar. Nacka kommun siktar på 300 bostäder i det brant sluttande området vid
Stockholms inlopp.
Dagens kala berghällar, barrskog och
hamnområde – med cisterner, asfaltsytor
och rörledningar – ska omvandlas till ett
modernt bostadsområde med parhus,
radhus, skogshus, kajhus och en marina med gästhamn. Sammanlagt ska 300
bostäder rymmas, liksom 3 000 kvadratmeter affärs-, service-, kontors- och restauranglokaler. Planarbetet har dragit ut
på tiden, av flera orsaker. Nu senast för att
länsstyrelsen inte ville upphäva strandskyddet för de villor på bergsplatån och
för den hamnvilla som föreslagits.
Därför var Nacka kommuns tjänstemän tvungna att arbeta om förslaget. Nu
är tanken att hamnvillan ska utgå och att
villorna ersätts med radhus.
När det gäller utformningen av husen nere vid vattnet, är tanken att knyta
an till områdets tidigare funktion som
plats för deponering och omlastning av
oljeprodukter. Husens storlek, material

Historia

Telegrafberget är uppkallat efter Kummelnässtationen som låg här på den
1795 invigda Optiska telegrafens linje
från Stockholm (Mosebacke) till Värmdö (Fredriksborg) och vidare mot norra
skärgården och Gävle med förgrening
till Söderarm och Åland. Optiska telegrafer var i bruk till 1850-talet då de ersattes
av elektriska telegrafer.

Tisdag 14 dec
18.00 & 20.00 Julkonsert med Cyndee
Peters. Se artiklel här intill.

Lördag 25 dec Juldagen
07.00 Julotta Gunnar Tingström, präst.
Li Ringquist Östman, musiker. Breviks
Kyrkokör.
Fredag 31 dec Nyårsafton
17.00 Nyårsbön Gunnar Tingström, präst.
Li Ringquist Östman, organist.
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och färger ska påminna om den tidigare verksamheten. Utöver detta vill kommunen återuppföra telegrafen på den
högsta bergsplatån.

Omkring 1900 anlades ett fotogenupplag vid stranden nedanför berget.
Detta byggdes senare ut till oljedepå.
Sista stora utbyggnaden skedde för Caltex 1953 då anläggningen också fick vägförbindelse. Oljedepån lades ned 1973
och man har sedan dess diskuterat om
de historiskt intressanta oljecisternerna
ska rivas eller bevaras.

Lidingövillor

Söndag 19 dec 4:e advent
11.00 Gudstjänst Marie Carlsson, präst.
Li Ringquist Östman, musiker. Ensemble ur
Breviks Kyrkokör. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Fredag 24 dec Julafton
11.00 Barnens julbön Marie Carlsson,
präst. Erika Sjödin, musiker.
13.00-15.00 Jullunch Gunnar Tingström,
präst. Församlingen bjuder på julbord, sång,
dans och trivsam gemenskap. Fri entré.
Anmälan senast 17/12 tel 08-410 847 00.
17.00 Julbön Carina Nilsson, präst.
Li Ringquist Östman, organist.
23.30 Midnattsmässa Cecilia Södertun,
präst. Erika Sjödin, musiker.

Så här är bebygelsen på Telegrafberget tänkt att se ut. Från arkitektkontoret Ahlqvist & Almqvist.

Lidingövillor, tidigare LVS, har bytt
webb-adress. Nu gäller lidingovillor.
se (tidigare var det .nu). Där finner du
också Högberga-Breviks hemsida.

Cyndee Peters kommer till Brevik!
Cyndee Peters håller två konserter i
Breviks kyrka tisdagen den 14 december
klockan 18.00 och 20.00. Biljetter släpps
en månad före konserterna och säljs på
Viking Spel & Tobak i Lidingö Centrum.
Eventuellt kvarvarande biljetter säljs vid
kyrkan en timme innan konserten.
Medverkar gör Lidingö Gospel under
ledning av dirigent Erika Sjödin och
Daniel Stenbaek på flygel.
Entré 160 kr, barn upp till 12 år gratis.
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Rabatter &
förmåner
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!
Ett antal nya rabattgivare har
tillkommit tack vare Lidingövillor.
Om du som är näringsidkare vill
erbjuda rabatter är du välkommen att
kontakta Robert Olin i styrelsen (se
hemsidan). Här är de anslutna företagen under denna säsong.
anderssons blomsterhandel
Torsviksvägen 7A. 10% (ej förmedling).
BEIJER BYGGMATERIAL
3% på allt.
Bodalsgaraget
Vasavägen 76 (Hantverkshuset). Upp till
20% på däck.
BRÖDERNA ANDERSSONS
GLASMÄSTERI
10% 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.
JS HYRCENTER
Frihamnen (till höger efter Banankompaniet). 10% på bilhyra och VVS. 15% på
maskinhyra.
Lidingö BILCenter
Upp till 20% på däck.
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
10% vid köp på hemsidan av spel för
barn samt språkutbildning på www.
nordicsoftsales.se
JÄRNIA LIDINGÖ Skärsätra torg.
20% på färg, 10% på övrigt. Gäller inte
vissa varor, som handverktyg och gasol.
Stockby Fitness Club:
Fyra gratis träningspass (värde 400 kr).

Konst på en bricka
Ann-Charlotte Svensdotter är konstnär
bosatt på Saltsjövägen i Högberga. Hennes trevliga motiv, anpassat både för
barn och vuxna finns att köpa som exklusiva konsttryck i numrerade upplagor,
eller på brickor, runda och rektangulära,
stora som små.
Läs mer på hennes hemsida artforchildren.se

Breviks befolkning
kommer att växa
med 10 procent
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Förra året gjorde Lidingö stads konsult
och servicekontor en prognos över befolkningstillväxten inom staden. För
Högberga/Breviks del beräknar man att
befolkningen kommer att öka från 3255
till 3575 personer under tiden 2010 till
2018. Det motsvarar en ökning på närmare 10 procent. Främst är det de yngre
åldersgrupperna som står för den kommande ökningen.

Sålda fastigheter

i Högberga-Brevik de senaste månaderna
Adress
Pris
Tomt
Boyta
150 m2
Alpstigen 2
8 225 000 kr
957 m2
177 m2
Bovetevägen 3
6 150 000 kr
823 m2
184 m2
Drabantvägen 5
9 800 000 kr
1 216 m2
157 m2
Enbärsvägen 8A
6 350 000 kr
1 300 m2
142 m2
Högbergavägen 12A
6 250 000 kr
533 m2
157 m2
Höguddsvägen 59
5 450 000 kr
245 m2
2
142 m2
Höguddsvägen 79
11 100 000 kr
606 m
2
188 m2
Klippuddsvägen 1A
6 750 000 kr
709 m
2
170 m2
Klippuddsvägen 9
7 500 000 kr
949 m
2
180 m2
Klövervägen 12
9 150 000 kr
2 130 m
320 m2
Klövervägen 2
26 000 000 kr
1 976 m2
321 m2
Klövervägen 26
9 200 000 kr
1 192 m2
340 m2
Klövervägen 4
19 325 000 kr
2 140 m2
150 m2
Norrviksvägen 16
9 100 000 kr
697 m2
2
156 m2
Saltsjövägen 29C
7 510 000 kr
775 m
2
173 m2
Stenkilsvägen 13
7 275 000 kr
819 m
2
82 m2
Sälgstigen 17
4 725 000 kr
185 m
2
227 m2
Sälgstigen 4
11 700 000 kr
1 679 m
170 m2
Söderkroken 2
8 800 000 kr
644 m2
247 m2
Söderkroken 9
7 350 000 kr
1 164 m2
198 m2
Trädgårdsvägen 21
11 600 000 kr
1 484 m2
115 m2
Trädgårdsvägen 3A
6 000 000 kr
1 246 m2
2
191 m2
Tunavägen 3
8 560 000 kr
1 342 m
2
241 m2
Vårdkasstigen 14
10 000 000 kr
1 444 m
2
290 m2
Västra Allén 4
9 100 000 kr
1 188 m
Källa: booli.se
				

Datum
2010-06-28
2010-08-12
2010-09-01
2010-01-29
2010-07-29
2010-06-28
2010-08-31
2010-03-16
2010-02-26
2010-09-24
2010-03-03
2010-08-24
2010-06-11
2010-06-21
2010-04-01
2010-08-02
2010-06-29
2010-06-15
2010-03-23
2010-04-30
2010-07-30
2010-09-15
2010-10-01
2010-07-21
2010-09-22
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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
073-296 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

Nya Meddelanden
är Högberga-Breviks villaägareförenings
medlemstidning. Den trycks i 800 ex, två
gånger om året.
Ansvarig utgivare: Christer Åkerhielm.
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
Vinterväghållning
Stockholm entreprenad AB
Tel: 08-731 46 70
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
1 dec–31 mars: måndag–
fredag 12.00–16.00

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 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

