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Samarbete inom regionen
extra viktigt för Lidingöbor
Har du försökt parkera på infartsparkeringen i Ropsten den senaste tiden?
Efter klockan 10 finns det inga platser lediga och dessutom är priset höjt
från 30 kr om dagen till 50 kr. Köper man en långtidsbiljett kostar den nu
350 kr för 16 dagar. Tidigare kostade 30 dagar 500 kr.
Vad händer? Åker du in till Östermalm så finns svaret. Jag lovar dig, du
hittar inte en ledig parkeringsplats där efter klockan nio. Eller det tar lång tid
att hitta en i alla fall.
Stockholm stad har klart uttryckt att de vill bygga bostäder och kontor
”på den värdefulla marken” inom några år. Man ser då uppenbarligen infartsparkeringen som en bilparkering vilken som helst.
För många Lidingöbor fungerar den emellertid som en mycket viktig del
av ett helt transportsystem, som ger möjlighet att snabbt ta sig från bostaden, hämta eller lämna på skola eller dagis och sedan smidigt ta sig kollektivt till sin arbetsplats eller annan slutdestination.
Transportsystemet får helt enkelt vardagen att fungera för de berörda.
Frågan måste därför ses som en regional angelägenhet där SL och inblandade kommuner måste samarbeta och inte fokusera bara på den egna situationen.
Trafikplanerarnas uppgift är ju att på olika sätt lösa den svåra trafiksituationen som finns i hela Stockholms län. Förutom en bra kollektivtrafik och
bilvägar till och genom Stockholm är ett rimligt krav att Lidingös invånare
snabbt kan ta sig till tunnelbana och bussar. Att som ett alternativ kunna
ta bilen till närmsta knutpunkt för tunnelbana och bussar är för många ett
måste. Till exempel barnfamiljer som behöver hämta/lämna barn, de på
Lidingö som långt från bussar och för de som åker på udda tider är bilen ett
rimligt alternativ.
Infartsparkering fyller en viktig funktion. En undersökning av Stockholm
stad och SL visar att 90 procent av parkerarna i Ropsten utför ärenden (hämtar/lämnar) på väg till/från parkeringen och att detta är en drivkraft för att
infartsparkera. Cirka 70 procent av parkerarna parkerar dessutom dagligen.
Det som mest påverkar att man parkerar och sedan åker kollektivt är
• bilköerna i Stockholm
• parkeringsavgifter
• kostnaden för bilåkning
Genom infartsparkeringen uppnås stora samhällsekonomiska vinster såsom:
• en viktig transportservice med stor valfrihet för resenärer
• stora tidsbesparingar
• minskad bilkörning genom centrala Stockholm
• låga miljöutsläpp
Slutsatsen är att en infartsparkering av nuvarande storlek (cirka 800 platser)
bör vara en prioriterad angelägenhet för Stockholm och för hela regionen.
Om Stockholm Stad vill flytta parkeringen kan detta självklart diskuteras.
Vi i Högberga-Breviks villaägarförening arbetar tillsammans med övriga
villaägarföreningar på Lidingö för att rädda Ropstens infartsparkering.
God Jul och Gott Nytt År
från mig!

Foto: Torbjörn Zadig

2

Över 600 ex har nu sålts av boken.
Cirka 250 av dessa har sålts via Sabis
i Brevik och Hembygdsföreningen i Lidingö Museum. Nu börjar marknaden bli
mättad, verkar det som. Sabis har beslutat att att inte ta in fler böcker, men den
går fortfarande att köpa från föreningen.
Som medlem får du rabatt.
Du kan beställa boken genom att
betala 150 kronor i samband med inbetalning av medlemsavgiften, eller
skicka ett mejl till andreas@ifkmedia.se
så kommer den i din brevlåda.
Du kan också ringa
Andreas på
08-766 05 03.

Styrelsen 2012/13
Styrelsen har samma ledamöter i år som
förra året.

Christer

Håkan

Johan

Olle

Birgitta

Brun

Glöm inte

medlemsavgiften!

Christer
Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks
villaägareförening

Den historiska
skriften en bra
julklapp!

Dags att betala medlemsavgiften
för nästa år. Använd din internetbank eller pg-talongen som är
bifogad detta nummer.

Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

Johanna

Andreas

Elisabet

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

Vi får vänta på våra bänkar, men de kommer.
Bänkprojektet tar en paus. På Tekniska
förvaltningen har man bråda dagar med
flera projekt som måste utföras. Dessutom har en del personalomsättning gjort
att man får prioritera det som är akut och
vänta med de mindre viktiga sakerna.
Parkbänkarna har fått hamna på väntelistan, men man hoppas kunna komma
igång med arbetet i vår.
Högberga-Breviks villaägareförening
har bidragit med pengar till sex park-

bänkar, dels genom frivilliga bidrag från
medlemmar, dels genom pengar från
kassan. Förutom dessa bänkar har två
privatfamiljer i vårt område skänkt pengar till tre bänkar.
Att sponsra en bänk kostar 3 000 kr för
privatpersoner eller föreningar. En bänk
kostar mer än så att köpa och gjuta fast,
men staden står för resten av kostnaden.
Varje bänk kommer att prydas med en
liten skylt och fyndiga texter.

Gamla klubbhuset renoveras
Breviks Båtsällskap beslutade för ett tag
sedan att det gamla klubbhuset ska bevaras, trots att det är i väldigt dåligt skick.
Anledningen är att man anser att huset är
ett viktigt inslag i hamnmiljön.
Under våren och hösten har man bytt
tak, panel, dörr och målat. Nu återstår
bara ett par fönster som ska bytas.
Minnesgoda Breviksbor kanske kommer i håg att huset tidigare var rött med
svarta knutar och ännu tidigare bruntjärat
med gröna knutar. Nu målas det helt
rött, alltså med röda knutar, vilket är den
gamla färgsättningen för redskapsbodar
och sjöbodar i skärgården.
Fönstrena är exakta kopior av de
gamla fönstren, beställda hos OddJob
Snickeri i Stockby, glasrutor från Lidingö
Glasmästeri. Bara de fyra nya fönstren
kostade över 20 000 kr, vilket visar att
klubben prioriterar sitt gamla klubbhus.
Renoveringen beräknas kosta mellan

Tävling:
Vad ska tidningen heta?
Nästa år fyller vår medlemstidning 50
år. Första numret kom alltså ut redan
1963. Namnet blev "Meddelanden från
Högberga-Breviks Fastighetsägareförening". Senare bytte föreningen namn till
villaägareförening.
Namnet "Meddelanden" blev mer
etablerat fram till 2003 då nuvarande redaktören Andreas Lindberg tog över och
döpte om den till "Nya Meddelanden",
vilket då ansågs ganska fyndigt.
Nu har frågan kommit upp om det
inte är dags att byta namn igen? Det vore
bra om tidningen kunde få ett namn
som gjorde att man direkt förstod vad
den handlar om. "Meddelanden" kan ju
handla om vad som helst.
Men det är inte lätt att hitta ett kort
och tydligt namn, när föreningen ska
representera både Högberga och Brevik.
Kanske ska den heta något helt annat, så
får en underrubrik (precis som i dag) fylla
informationsbehovet?
Här nedan är några förslag, men vi
ser gärna att det kommer in nya fräscha
namnidéer. Bästa förslag vinner en fin
present.
Mejla till: andreas@ifkmedia.se

Breviksbladet
Högberga-Breviks tidning
Högberga-Breviks villor
HB Nyheter
Högbergahus & Breviksbor
Vi i Högberga & Brevik
Runt viken
Vänner vid viken
Under taken

Det är åtskilliga mantimmar några
medlemmar lagt ned på arbetet med
gamla klubbhuset. Men det blir fint.
40 000 och 50 000 kr. Det "nya" klubbhuset som byggdes 1975 kostade då
180 000 kr.
När huset står klart kommer man att
inreda det med snickarbänk och ha diverse maskiner och verktyg så att medlemmarna kan låna och arbeta där.
Läs mer på klubbens nya fina hemsida: www.bbslidingo.se

Det första numret av Meddelanden.
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Miljön står i centrum
Sedan i slutet på maj har Peab
arbetat med att bygga de hus som
ska rymma 44 hyreslägenheter i
kvarteret Körsbärsträdet (Banvägen/Videvägen). Inflyttning börjar
i mars 2013.
Det är första gången på länge som det
byggs nya hyresrätter på Lidingö. Husen
är så kallade energismarta hus.
– Miljön står i centrum för kvarteret
Körsbärsträdet. Bostäderna får en låg energiförbrukning tack vare värmeåtervinning av från- och tilluften och husen
placeras så att de vackra träden på den
naturbevuxna tomten kan behållas, säger
Fredrik Furgårdh, arbetschef på Peab.
Projektet är resultatet av en markanvisningstävling som Tornet och Peab

vann 2010. Lidingö stad utsåg förslaget
som vinnare med motiveringen att projektet har en god boendemiljö och blir
ett nytt inslag i bebyggelsen på Lidingö.
Kontraktssumman är cirka 50 miljoner
kronor. Total byggarea är 1 800 kvm.
Projektet består av sex tvåvåningshus. Det blir tolv trerumslägenheter på
67 kvadratmeter och de 32 tvårummarna
är mellan 55 och 58 kvadratmeter. Hyran
blir 8 690–10 168 kr/mån.
De 44 lägenheterna utrustas bland
annat med parkettgolv och i de helkaklade badrummen finns tvättmaskin och
torktumlare.
Fastighetsbolaget Tornet, som ägs av
bland annat Peab, kommer att stå som
ägare och ansvarar för förvaltningen av
husen.

– Efterfrågan på hyresrätter är stor och
det är en boendeform som behövs, både
nu och för kommande generationer.
Kvarteret Körsbärsträdet är ett småskaligt
projekt som passar väl in i omgivningarna och bidrar till ökad dynamik på den
lokala bostadsmarknaden, säger Göran
Wendel, VD Tornet Bostadsproduktion.
49 parkeringsplatser planeras på kvartersmark, vilket inkluderar besöksparkering och ökat framtida bilinnehav. Med
tanke på att Lidingöbanan går utanför
husknuten har ett avdrag skett med 0,1
parkeringsplats per lägenhet.

Planskiss över husen.

Byggprojekt Körsbärsträdet
Adress: Banvägen
Uppskattad totalkostnad: 82,5 milj kr
Byggstart: November 2011
Konstruktör är Looström & Gelin
Konstruktionsbyrå
Byggherre är PEAB Bostad AB
Landskapsarkitekt är Landskapslaget
Arkitekt är HMXW Arkitekter AB
Det nya bostadsområdet ligger mitt emellan Högberga och Breviks station.

Cykelväg utmed Västra Allén stoppad
Lidingö stad skickade i april ett brev till några av de husägare som
bor utmed Västra Allén. Där berättade de att de planerade att förlänga cykelvägen mellan Trädgårdsvägen och Löparstigen så att
man lättare skulle kunna cykla ner till fotbollsplanen.
Grannarna i området blev mycket upprörda och kontaktade
villaföreningen. Ett möte med stadens representant kom till stånd
på plats och argumenten mot projektet haglade. Jan Backman
som har bott i huset i korsningen Trädgårdsvägen/Västra Allén
sedan 1960-talet skulle med denna förändring få cyklisterna en
halvmeter utanför fönstret eftersom huset ligger precis i tomtgränsen. En annan granne längre ner skulle få ta ner sin granhäck
som stått där i närmare 100 år.
Villaföreningen lämnade in en skrivelse där huvudargumentet
var om cykelvägen överhuvud taget var nödvändig. Glädjande
nog tog staden tillbaka beslutet.
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Möte med stadens representant på plats. Grannen Jan Backman och tre personer från villaägareföreningens styrelse.
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Skötseln av Breviks
grönområden förbättras
I maj månad lämnade HögbergaBreviks villaägareförening in en
skrivelse om förbättrad skötsel av
våra grönområden till staden. Under hösten har nu svaret kommit.
Lidingö stad kommer från och med nästa
år att till en del förbättra skötseln av våra
grönområden i Brevik. Det framgår av
olika svar från stadens tjänstemän inom
Tekniska kontoret. Breviksängarna utgör
ju ur plansynpunkt parkmark, där skötseln av grönytorna bör vara prioriterad.
Bland annat kommer nu vägrenarna utmed Västra Allén att slås regelbundet.
Detsamma gäller för vägkanterna på
Stora Allén, Östra Allén och Kostigen.
Samtliga dessa vägar, som till stor del
är gångvägar, ligger inom parkmarken.
Sammantaget med den utarrenderade,
och välskötta, ängsmarken på Breviksängarna kommer detta att ge ett mer vårdat landskap än i dag.
Slåtter med slaghack, kommer också att ske på den lilla ängen mellan
Breviksplanens parkering och villorna vid
Trädgårdsvägen. Samma sak gäller för
ett par gräsytor kring pumpstationen vid
Brevikshamnen och ett område vid norra
delen av Vårdkasstigen.

Gult: årlig slåtter med slaghack, mörkgrönt: gräsklippning, mörkblått: slåtter
med gräs-trimmer/slaghack. Rosa ytor ansvarar Elfviks gård för. Orange är
Kultur och fritidsförvaltningens ansvar och ljusgrönt är naturmark, sköts för
närvarande inte löpande.
Gräsklippning kommer, som tidigare,
att ske regelbundet vid lekplatsen vid
gamla Sjövillan samt parkytan öster om
denna. Likaså klipps gräsytor, som tidigare, inom kvarteret Huvudgården och på
ängen väster om Äppelbo förskola.
En del grönytor har vi ännu inte fått
gehör för att få skötta, bland annat den
gamla ängsmarken mellan Svandam-

marna och båthamnen, samt vissa mindre ängsavsnitt kring Söderkroken och
Kapellbacken. Men föreningen fortsätter
att bevaka frågan.
Har du synpunkter eller ytterligare
förslag på förbättringar i vårt område är
du välkommen att höra av dig till någon
i styrelsen eller till vår naturansvarige
Johan Ahlbom direkt.

Badbryggan som blev två badkättingar
Ett förslag från en villaägare i Kragenäs
dök upp för drygt ett år sedan om möjligheten finns att anlägga en badbrygga,
eller en badstege vid Kragenäsbadet.
Ingen dum idé, tänkte styrelsen och
funderade på om inte staden kunde
hjälpa till med detta och kanske skulle
vi kunna få en badbrygga vid Högudden också? Dessa ställen frekventeras av
framför allt barnfamiljer på sommaren.
Det konstaterades att det inte var helt
enkelt, en badbrygga och även en stege
kräver att den underhålls och tas upp på
vintern. Vågor från farleden ställer också
till det. Och sedan är det en ansvarsfråga.
Efter kontakt med stadsjuristen kom
vi fram till att en eller två kättingar, likt
de som finns vid badberget vid Kottlasjön var mer realistiskt. Sagt och gjort. En
dag i juni ryckte delar av styrelsen ut och
utförde arbetet.

Styrelsen på hal is? Andreas Lindberg till vänster och Johan Ahlbom
med borren i mitten och Henrik von
Schoultz till höger. Järnöglor i de två
hålen och kättingar fästes i öglorna.
Enkelt och funktionellt.

Efter ett tag visade det sig att de två
kättingarna lätt sköljs upp på klippan
av vågorna. Till nästa säsong ska de
förlängas med mer och kraftigare kätting, så kanske de håller sig på plats.
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Gamla vykort från Brevik på nätet
Det finns många intressanta bilder på nätet. Vi hittade en webbplats med massor av bilder från Upplands städer. Gå in på www.
upplandia.se, välj bilder, klicka sedan på fotoalbumet för att
sedan välja den stad du är intresserad av, till exempel Lidingö.
Flera av bilderna som finns där, publicerade vi i den skrift som
föreningen gav ut för ett och ett halvt år sedan, "Historier från
Brevik och Högberga". Men det finns fler. Här nedan har vi gjort
ett urval, som kunde göras ännu större. Men det finns som sagt
att se på nätet.
Auktionssajten Tradera.se är en annan plats där det brukar
dyka upp bilder och vykort som man kan köpa för en billig pen-

ning. Ibland, om det är riktiga rariteter är priset högt. Man kan
betala flera tusen kronor för ett sällsynt vykort, men de flesta
kostar någon hundralapp eller ett par.
Det finns en liten trevlig bok utgiven 1999 som heter Lidingö i gamla vykort, vilken består av en uppsjö av vykort och
fotografier från Lidingö förr. Korta texter berättar om historierna
runt det bilderna visar. Boken finns att låna på Lidingö Bibliotek.
Om du har gamla bilder från Högberga och Brevik är vi
mycket intresserade av att dokumentera dessa. Hör av dig till
Andreas Lindberg på telefon 08-766 05 03, eller skicka ett mejl
till andreas@ifkmedia.se

Breviks hållplats 1927. Kvarteret Blocket till höger.

Kvarteret Blocket och Breviks station 1933.

Kvarteret Blocket från Norra sidan. 1952.

Konsumbutiken på Stenkilsvägen. Okänt årtal. Kan vara tagen samtidigt som bilden till vänster, dvs på 50-talet.

HSB-skolan, eller som det heter i dag Villa Brevik.

Breviksbadet. Odaterat, men troligen från 1970- eller
1980-talet.
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Flygfoto från Brevik taget 1954.

Breviksängen fotograferad från Östra Allén. 1942.

Vägen tvärs över bilden är Västra Allén. Villan i mitten kallades Villa Juhlin och låg på Trädgårdsvägen 7. Trädgårdsvägen började på den tiden där.

Samma bild men handkolorerad. Den som färglagt har tagit
sig en del friheter, som till exempel att måla dit ett staket.

Brevikshamnen 1932.

Bilden tagen från sjön/Nackasidan av Breviks centralbrygga
till vänster och ett badhus på en tomt i Kragenäs till höger.

"Lidingö-Brevik. Motiv från Centralbryggan" står det på detta
vykort. Observera flera flaggstänger på strandkanten.

Brevikshamnen. Okänt årtal, men av bilmodellerna att
döma är bilden tagen på 1950-talet.
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Stockholms Concert Orchestra.
Dirigenter: Li Ringquist Östman
och Ingrid Damstedt Holmberg.
Entré 100 kr (barn & ungdom
gratis).

Breviks kyrka
Varje måndag och onsdag
13.00–15.30 Öppna förskolan

Varje onsdag
13.00-15.00 är det café i Breviks kyrka
(församlingssalen). Kaffe/te med smörgås och kaka 20 kr. OBS! Inte den 12 dec
Söndag 2 december, 1:a advent
11.00
Gudstjänst, Ilona Kellner 		
Berglund.
Kyrkokören och Lidingö Kids.
Organist Li Ringquist Östman.
Lördag 8 december
16.00 Konsert. Händels Messias (del
1) och Hallelujakören. Breviks
kyrkokör, Bodals kammarkör,

Söndag 9 december
11.00 Gudstjänst, Marie Carlsson.
Minikören. Organist Li Ringquist
Östman
Luciadagen torsdag 13 december
19.00 Luciakonsert. Lidingö Kids &
Lidingö Teens. Körledare Maria
Hulthén. Präst Marie Carlsson.
Södra Kyrkokretsen serverar
kaffe och har en liten
försäljning.
Söndag 16 december
11.00 Gudstjänst, Ilona Kellner
Berglund. Gospelkören.
Daniel Stenback, flygel. Johan
Tjernström, bas.
Jonas Lidholm, percussion.
18.00 Julkonsert. Bodals kammarkör
och Aqua Vera. Körledare: Ingrid
Damstedt Holmberg och Inger
Wallin Rundqvist. Fri entré.

Söndag 23 december
11.00 Gudstjänst, Marie Carlsson.
Ensemble ur Kyrkokören.
Organist Li Ringquist Östman.
Julafton måndag 24 december
11.00 Barnens julbön, Marie
Carlsson.
17.00 Julbön, Marie Carlsson.
Organist Li Ringquist Östman.
23.30 Midnattsmässa, Ilona Kellner
Berglund. Musiker Maria
Hulthén.
Juldagen tisdag 25 december
7.00
Julotta, Tuja Hammare.
Kyrkokören, Li Ringquist
Östman.
Nyårsafton måndag 31 december
17.00 Nyårsbön, Ilona Kellner
Berglund. Musiker Maria
Hulthén. Harpa Pia Alsin.
Söndag 6 januari
11.00 Gudstjänst, Marie Carlsson.
Söndag 13 januari
11.00 Gudstjänst med julgransplundring, Marie Carlsson.
Musiker Li Ringquist Östman.

Nya föreningsgården invigd
Lördagen den 22 september invigdes den nya föreningsgården i ICA
Larsbergs gamla lokaler. Besökarna bjöds på körsång, jazz, dans
och föreningslivet på ön visade
upp sina verksamheter.
I somras flyttade Föreningsgården in i
de nyrenoverade lokalerna på drygt 500
kvadratmeter. I samband med nyetableringen på Larsbergstorget beviljades
ett investeringsbidrag från Boverket, och
ett bidrag från Lidingö stad på 600 000
kr. Föreningsrådet kommer även att få
ett tillfälligt bidrag för uppstarten av uthyrningsverksamheten från Kultur- och

Fritidsförvaltningen.
Föreningsgården har länge varit en
viktig mötesplats för föreningsaktiva
människor på Lidingö, både som regelbunden träffpunkt och där lokal kan hyras tillfälligt för styrelsemöten, årsmöten,
föreläsningar, dans och lättare motionsaktiviteter. Gården har även använts som
vallokal av Lidingö stad och av privatpersoner vid exempelvis barnkalas och
fester.
Högberga-Breviks villaägareförening
är medlem, vilket betyder att alla medlemmar i vår förening kan hyra lokaler i
Föreningsgården. Kontakta Föreningsrådet på tel. 08-684 288 00.

Från invigningen den 22 september av Föreningsgårdens nya lokaler.
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Snö tippas i
Brevik igen

Lidingö Stad har bestämt att snötippning ska ske i Brevik i vinter igen. Förra
året påtalade föreningen att platsen inte
var den bästa, men staden hittar ingen
bättre.
Huvudtipplats är fortfarande Larsbergsbryggan. Valet av Brevik gjordes
förra året då man anser att det finns plats
för lastbilar ute på kajen och att man
med små medel kan möjliggöra tippning
med nedbackningsskydd.
Föreningen ställde frågan till staden
om det inte skulle medföra mycket föroreningar, men vatten- och bottenprover
har tagits på andra tippställen och man
har inte kunnat påvisa förhöjda halter av
miljögifter.
Däremot ställde isläget till bekymmer
för tippningen förra året. Snön hamnade
ovanpå isen och byggde snabbt upp
en jättelik snöhög, så tippningen fick
avbrytas. Om det blir en mild vinter kommer Brevik inte att utnyttjas alls, menar
stadens ansvarige Joakim Forsell.
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Unikt fynd av salamander i Brevik
I våras berättade Thomas Lindstedt för
mig att han funnit en salamander i Brevik. Detta är ett helt nytt område för
denna skyddade art och den är det mest
sällsynta groddjuret på Lidingö. Närmare
bestämt gjordes fyndet i hörnet av Hövdingevägen och Trädgårdsvägen. Djuret
hittades efter mörkrets inbrott i fuktigt
och mulet väder och en temperatur av
cirka 6 grader. Thomas beskrev den som
fingertjock, mörk, nästan svart, med
ryggkam och kraftiga ben.
Det bekräftade för mig att det verkligen var Större vattensalamander (Triturus
cristatus). Den andra arten av salamander
på Lidingö – Mindre vattensalamander
– når en storlek av högst 7-8 cm och är
sällan rent svart och har ben som snarast
kan beskrivas som ”spinkiga” på grund av
dess mindre storlek. Ryggkammen var
särskilt intressant – genom den observationen kunde fastslås att det rörde sig om
en könsmogen hane.
Jag gick dit en fuktig kväll i april och
patrullerade alla vägar runt Svandammen till fots utrustad med en kraftig
pannlampa. Inget fynd, så jag gick upp

till Trädgårdsvägen, där jag var extra observant eftersom det var där Thomas
hade hittat salamandern.
Jag letade länge och väl tills jag överraskades av en mörk kontur på trottoaren.
Det rådde ingen tvekan om att det var en
Större vattensalamander – det var en
välvuxen hona på 153 mm. Hon fotograferades direkt och platsen noterades.
Fyndplatsen var mindre än 100 meter
från platsen där Thomas såg den första
salamandern.
Det är uppenbart att salamandrarna
övervintrat någonstans i trädgårdarna
norr om Trädgårdsvägen. Arten är strängt
skyddad i hela Europa och har högre
skyddsstatus än övriga groddjur på Lidingö.
Honan släpptes i Svandammen dit
hon rimligen var på väg, förhoppningsvis
till ett romantiskt möte med hanen, resulterande i salamanderungar till glädje
för både barn och vuxna i Brevik i framtiden. I och med detta fynd är alla fem
groddjursarterna på Lidingö representerade i Svandammen, vilket gör den till en
unik plats på ön.

Hona av Större vattensalamander i
Brevik. 1,5 dm lång.

Buksidan är vackert apelsingul och
analen är könstypisk.

Text och foto: Torbjörn Petersson

Södra huvudleden fyller minst 50 år
Vi har bläddrat i gamla protokoll från villaägareföreningens
verksamhet och äldre nummer av
medlemstidningen för att se hur
länge Södra huvudleden varit på
tapeten.
För 50 år sedan (1963) kom första numret
av Högberga-Breviks medlemstidning ut.
Där finns en lång artikel som handlar om
Södra huvudleden med en skiss som utvisade den naturliga sträckningen (= det
som långt senare kommit att kallas Norra
alternativet): "Projekteringsarbetet för
Södra huvudleden befinner sig i slutskedet".
Jojo, det slutskedet fyller nu femtio
år... Fler citat ur vår medlemstidning.
Februari 1964: "Lidingö stads yrkande till
Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
att Södra huvudledens angelägenhetsgrad
måtte om möjligt framflyttas och tagas
med i fördelningsplanen för 1964-68 har
som bekant inte bifallits. /---/
Vad händer då under tiden med Södra Kungsvägen, som ju för praktiskt taget
varje dag som går blir mer och mer överansträngd? /---/

Södra pulsådern kommer alltså att
hållas vid liv med lämplig medicin för att
hjälpligt kunna pumpa vidare. Den gamla
leden håller nog ut, får man hoppas, med
försynens och hänsynsfulla trafikanters
hjälp, till dess avlösning sker."
I ett citat från medlemstidningen i
juni 1968 blir det ännu mer intressant.
Här är man upprörd över att det gått 18 år
sedan beslutet fattades: "Det var år 1950
som stadsfullmäktige i princip beslöt att
Södra huvudleden skulle komma till stånd."
Oj då, då är planerna om Södra huvudleden inte 50, utan 62 år?! Mars 1970: Igor
Holmstedt (den tidens kommunalråd) i
stadsfullmäktige våren 1969 som svar på
en interpellation från HBVF:s ordförande
Richard Thurdin: "En utbyggnad av Södra
huvudleden på sträckan Skärsätra–Gåshaga är upptagen i vägverkets nu löpande
fördelningsplan, låt vara att påbörjande
avses först efter 1971. Erforderliga stadsplaner är antagna och fastställda av länsstyrelsen, och arbetsplan föreligger. I betydande omfattning har markreglering skett."
Ur vårt årsmötesprotokoll 4 maj 1977:
Björn Lidne (Gatukontorets planerings-

avdelning): "Gåshagaledens utbyggnad
på sträckan Högberga–AGA finns med i
Vägverkets planering för utförande under
åren 1982–1983."
Från medlemstidningen i april 1985:
"Vägverket har nu fastställt arbetsplanen
för vägbygget. Leden kommer att följa Lidingöbanan omedelbart norr om spåret och
det blir påfarter vid Högberga, Kottla och
Skärsätra. Byggstart beräknas till 1988-89."
Ur protokoll från HBVF medlemsmöte
24 februari 1987: "Kommunalrådet Caisa
Hörberg: Beträffande den planerade utbyggnaden av Södra huvudleden mellan
Skärsätra och Högberga verkar kommunen
för att den skall komma till stånd så snart
som möjligt."
Kommentarer är kanske onödiga. Och
detta är bara några enstaka klipp från det
som skrivits om Södra huvudleden.
Som det ser ut just nu ligger projektet
i malpåse igen. Ingen politiker vågar ta i
den heta potatisen. Och Lidingö fortsätter att bygga fler bostadsområden utan
att lösa trafikfrågorna först.
Andreas Lindberg, text.
Håkan Helander, research.
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Fiberkunderna fick rabatt
Nu är fiberdragningen klar i vårt
område. Trots stora förseningar
lyckades Telia och deras underleverantörer få allt att fungera under
hösten.
Vid den första informationen som gick ut
till de boende i Högberga-Brevik skulle fibernätet vara klart för ett år sedan, senast
i december 2011. Sedan reviderade man
planen och utlovade det under andra
kvartalet 2012.
Inte heller det lyckades, men under
sommaren och den tidiga hösten blev
alla som beställt fiber anslutna.
Anslutningen fungerar mycket bra
rapporteras det. Fiberbredband har en

hastighet på upp till 100 Mbit/sek där
de flesta kommer upp till 93–95 Mbit/
sek, vilket är mycket bra. Är flera tv-apparater och datorer inkopplade sjunker
hastigheten. Vi testade med åtta enheter
inkopplade samtidigt och hastigheten
blev då 72 Mbit/sek. Har man trådlöst
nätverk inomhus sjunker hastigheten ner
till cirka 45 Mbit/sek. Att ladda upp filer
går med nästan 10 Mbit/sek.
På grund av alla förseningar gav Telia
en rabatt på anslutningskostnaden med
2 400 kr. Anslutningskostnaden blev
därmed endast 6 600 kr i stället för 9 000
kr. Till det kommer abonnemanget där
mellanalternativet kostar 499 kr/månad.
Då ingår internet, tv och fast telefon.

Middagstipset från Sabis
Älgwallenbergare
4 portioner

500 g kalvfärs
4 äggulor
4 dl vispgrädde
1 dl ströbröd
smör
salt och peppar

Gör så här:
Alla ingredienser till färsen bör vara väl kylda. Lägg färsen i en
matberedare och tillsätt äggulor och kryddor. Mixa färsen en
stund.
Tillsätt grädden försiktigt i en fin stråle under fortsatt mixning.
Se till att all grädde blandas in, men försiktigt. Låt inte färsen gå
för länge, om den blir för varm kan den dela sig.
Lägg hälften av ströbrödet på en tallrik. Doppa händerna i
kallt vatten och forma biffar av den lösa färsen.
Lägg biffarna på fatet med ströbröd och strö resten av ströbrödet över biffarna.
Stek biffarna i smör på låg värme. Det kan vara bra att låta
dem eftersteka en stund i ugn tills de är genomstekta.
Servera med ett gott potatismos, gröna ärtor och rårörda
lingon.
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Många sladdar blir det. Här är omvandlaren och router. Från den svarta
lådan går anslutningar till alla tvapparater och datorer i hela huset.
Jämfört med motsvarande abonnemang
med ADSL och ett mellanalternativ Boxer
gör att anslutningskostnaden till Telias
fibernät är intjänad på mindre än två år.

Kvartersombud

Vi tackar våra flitiga ombud som delar ut Nya Meddelanden
två gånger om året. Utan er skulle det bli svårt att få ut informationen, eller så skulle det bli väldigt dyrt.

Område

Ombud

Adress

1
2A
2B
3
4+5
6
7
8
9
10
11+12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KG Håkansson
Karin Fahlstadius
Cecilia Carlsson
Ulf Sjöberg
Birgitta Sjöberg
Ulla Rubin
Johanna von Schoultz
Leif Aringer
Monette Edholm
Hans Hebert
Ulf Norhammar
Bert-Uno Hillerud
Anna-Karin Samuelson
Patrik Holmgren
Bengt Högberg
Tore Edman
Kenno Johansson
Erik Ahnborg
Elisabeth Bergknut
Jan Jarelius
Andreas Lindberg
Ulla-Britt Holst
Michaela Grut
Ylva Aroseus
Ingrid Gefors
Eva Lundberg
Marianne Ellefors
Olle Melin
Brun Ulfhake
Leif Salomonsson
Gunilla Sellberg
Björn Dietmann
Nils Edhborg

Bovetevägen 8
Trädgårdsvägen 7 B
Herrgårdsstigen 17
Trädgårdsvägen 22
Trädgårdsvägen 22
Söderkroken 15
Klövervägen 5
Klövervägen 14
Kragenäsvägen 4 A
Norrviksvägen 6 A
S:a Kungsvägen 270
Östervägen 14
Norrkroken 8
Banvägen 3
Vårdkasstigen 12
Apelvägen 3
Seglarvägen 17
Saltsjövägen 41
Saltsjövägen 1
Sälgstigen 8
Trädgårdsvägen 18 A
Seglarvägen 4
Saltsjövägen 24 A
Saltsjövägen 18
Höguddsvägen 33
Säterstigen 9
Höguddsvägen 61
Tallstigen 9
Barrstigen 26
Sjöstigen 9 A
Sjöstigen 4 B
Högbergavägen 16
Högbergavägen 9
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Parkeringen

Slöseri med
starkt ljus

Lidingövillor LVS arbetar nu hårt med
frågan om infartsparkeringen i Ropsten.
Redan i september uppgav Stockholm
Parkering att man tog bort 200 platser
(troligtvis mycket fler, kanske 400).
Samtidigt höjde man avgifterna till 50
kr om dagen (tidigare 30) respektive 350
kr för 16 dagar (tidigare 500 kr/30 dagar).
Nu är parkeringen full vid 09.30. Frågan
är vart bilarna tar vägen? Enligt en undersökning svarade 45 procent att om
inte parkeringen i Ropsten fanns skulle
man åka in till Stockholm och parkera
där i stället.
Inne på Östermalm har detta redan
märkts. Nu råder parkeringskaos där. Så
frågan är om Stockholm "tjänade" så
mycket på att stänga av halva parkeringen i Ropsten?

Belysning
i Stora Allén

Strålkastarna vid fotbollsplanen irriterar
många. Självklart ska de som tränar eller
spelar kunna göra det med en upplyst
plan, men varför måste strålkastarna stå
på långt efter att alla har lämnat planen?
Till och med under Earth Hour i våras
lyste lamporna med tiotusentals watt.
Det ser inte bra ut. Villaägareföreningen
och flera boende i området har påpekat
detta problem flera gånger, men Kulturoch Fritidsförvaltningen har tydligen inte
kommit på hur man ska lösa det. Belysningen sköts med en timer som slår av
efter kl 22.00.
Vi ska dock ge dem en eloge för att
de äntligen har riktat om lamporna så att
de lyser ner i planen numera och inte in i
husen runt omkring.

Det finns andra ställen som skulle behöva lite mer ljus. I Stora Allén, hundra
meter från fotbollsplanen är kolmörk en
stor del av året och dygnet (om inte lamporna på fotbollsplanen lyser, förstås).
Hundägare promenerar gärna ner till
hamnen denna väg och lite ledljus vore
på sin plats. Förr i tiden fanns det belysning längs Stora Allén, men den togs
bort i och med att det blev gångväg.
Villaägareföreningen har frågat Lidingö Stad om detta går att ordna och de
ställer sig positiva till idén, men det kommer inte att rymmas i nästa års budget.

Julbord i Brevik
och Högberga

Sålda fastigheter

i Högberga-Brevik de senaste månaderna
Adress
Saltsjövägen 37A
Vårdkasstigen 17
Herrgårdsstigen 6
Höguddsvägen 39A
Trädgårdsvägen 46
Högbergavägen 11
Seglarvägen 24
Ötra Allén 9
Sälgstigen 17
Södra Kungsvägen 226
Trädgårdsvägen 3B
Vårdkasstigen 23
Hövdingevägen 5
Tallrisstigen 5
Klippuddsstigen 1
Norrkroken 20
Barrstigen 6
Trädgårdsvägen 16A
Höguddsvägen 51
Enrisstigen 3
Källa: booli.se

Boyta
660
103
105
128
140
150
144
194
82
125
265
103
156
105
176
211
110
277
157
223

Tomt
1 702
124
124
1 002
1 300
1 354
1 181
966
185
112
988
124
1 046
1 046
1 134
1 022
746
1 075
247
1 889

Pris
23 500 000
4 750 000
4 800 000
5 000 000
8 400 000
8 000 000
7 000 000
9 400 000
4 800 000
4 900 000
12 500 000
4 530 000
6 450 000
4 350 000
10 500 000
7 500 000
6 000 000
8 500 000
5 810 000
6 500 000

Datum
5 okt
22 sep
14 sep
14 sep
12 sep
24 aug
14 aug
1 aug
1 aug
1 aug
27 juni
21 juni
18 juni
15 juni
7 juni
27 apr
24 apr
2 apr
29 mars
16 mars

Ta med familjen eller vännerna på
julbord på någon av de konferensanläggningar vi har i vårt område.
Högberga Gård erbjuder julbord under nio dagar i december: 1, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15 december kl 18.00.
Julbord med övernattning; 1 295 kr/
person. Endast julbord 695 kr/person. Barn 0-3 år gratis , barn 3-12 år
295 kr/barn. Tel: 08-546 46 100. Mejl:
info@hogberga.se
Villa Brevik bjuder som vanligt in
de närmaste grannarna till julbord, i
år den 9 och 16 december. Priset är
495 kr/pers. Rabatter för barn. Glöggen
serveras i trädgården oavsett väder. Vinterträdgården fungerar utmärkt om man
är lite frusen.
Köket blandar klassiska julrätter med
fantasifullt nyskapande. Efteråt står en
sydafrikanskinspirerad dessertbuffé dukad i vinterträdgården.
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Service & öppettider i Brevik och Högberga
Breviks Centrum
Sabis
Tel 766 00 30
www.Hemkop.se/Butiker/
Hemkop-Sabis-Brevik-C
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
Tel 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
Tel 410 848 10
Breviks förskola
Tel 731 47 09
Äppelbo förskola
Tel 731 47 40
Breviks tennisklubbar
Karoline Lind Ögren,
tel 076-219 71 71
Hans Engström:
brevikengarnas@hotmail.se

Restaurang, café

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

12

Restaurang, café
Mysingen
Tel 766 59 10
www.mysingen.nu
tis-sön16.00–22.00
Lidingö SuperWok
Tel 766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör-sön 13.00–21.00
Bröderna Stenemuhr
(nya ägare)
Tel 766 61 31
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
Gåshaga Sealodge (fd J)
Tel 601 34 00
www.gashaga.nu
ons-tors 17.00–21.00
lör 17.00–21.00
sön 12.00–16.00
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

Lidingö Stad
Felanmälan
www.lidingo.se
Tel 731 30 00, eller:
Avfall, klotter, vägskador,
paker och städning av gator
Tekniska förvaltningens kundtjänst: vardagar kl. 08.30-16.00
Tel 731 33 03. Jourtid (kvällar,
helger, nätter) Tel 731 40 00
vaavfall@lidingo.se
Vatten och avlopp
Maintpartner AB. Vardagar kl.
08.00-16.00 Tel: 08-731 46 69
Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel 731 40 00
Vinterväghållning
Peab Drift & underhåll i Stockholm AB
Tel 731 46 70
Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel 731 40 00
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 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 jan–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 454 i slutet av 2012. Varje anslutet hushåll
räknas som en medlem. Föreningen organiserar ägare till villor, radhus eller
liknande 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

