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Årsmöte 25 april

Högberga Gård om vintillverkning och vinprovning

Här
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Har du glömt att betala medlemsavgiften? – endast 75 kr!
Du som inte har betalat medlemsavgiften för 2013 ber vi göra det. pg nr 150 48-2

Nya Meddelanden • vår 2013

Vi gör jobbet åt dig!

R

yktet om föreningsdöden är högst överdrivet. Även om HögbergaBreviks villaägareförening också har fått känna på nedgången. Då vi
för några år sedan hade över 600 medlemmar, kan vi i dag räkna in
cirka 450. Totalt finns det cirka 800 hushåll i vårt område, så anslutningen är ändå mycket god.
Vi som sitter i styrelsen finner en stor mening i det som föreningen
uträttar. Vi har kontakt med andra villaägareföreningar på Lidingö och kan
konstatera att ju fler man är desto starkare blir man. I en jämförelse är vår
förening mycket aktiv och har en stor och viktig roll på ön, vilket gör att vårt
inflytande är betydelsefullt.
Man kan alltid önska sig fler medlemmar, mer engagemang, mer pengar
eller större uppslutning på årsmötena, men verkligheten är svår att ändra,
däremot kan man alltid anpassa sig efter rådande situation.
Om man nu inte har tid eller lust att engagera sig som medlem mer än
vad man redan gör, så gör det inte så mycket. Så länge man är med och betalar den i sammanhanget modesta medlemsavgiften på 75 kr.
Vi har stor ovärdelig hjälp från dem som är kvartersombud och hjälper
till att distibuera vår tidning två gånger om året. De har någonstans förstått
att denna insats (en 15-20 minuters promenad i närområdet) är lätt att ge.
Men att skriva inlagor till staden om byggen, fotbollsplanen, pulkabacken,
cykelvägar, hastighetsbegränsningar etc, kanske inte är samma sak. Eller att
sälja annonser, skriva artiklar till tidningen eller att springa på möten. Därför
finns styrelsen, som gärna åtar sig sådant.
Jag är glad att ha ett gäng så ambitiösa och duktiga styrelseledamöter
som gör ett mycket gott arbete. Nu i vår kommer vi se frukten av en del av
detta arbete. Alla parkbänkar i vårt område (Brevik är prioriterat på Lidingö)
kommer att ses över, i de fall det behövs bytas ut och kompletteras. Tack
vare er medlemmar kommer nio nya bänkar på plats, finansierade dels från
föreningens kassa, dels från insamlingen förra året.
Vi fortsätter att bevaka natur- och parkfrågorna, där belysning och alléplantering i Stora Allén är aktuell. Vi verkar för att möjligheten till infartsparkering i Ropsten ska finnas i kvar (främst genom Lidingövillor LVS).
Detta är bara några få exempel på vad vi fått till stånd och vad vi arbetar
med just nu. Men för att det ska vara möjligt är ditt medlemskap viktigt.
Både för att vi ska kunna säga att vi har flertalet av villaägarna med oss, men
också för att vi ska få ekonomi att driva frågorna.
Och jag höll på att glömma vår viktigaste kanal, denna tidning, som vi
sprider förutom till medlemmarna, till stadens beslutsfattare, föreningar och
andra beslutspåverkare på Lidingö. Den kostar en slant, men den är helt
central för vårt arbete.
Jag önskar er en trevlig läsning,
och hoppas att vi ses på årsmötet
över ett glas av Högbergas eget
Vi saknar flera medlemsavgifter för
vin!
2013. Tillsammans med denna tidning

Den historiska
skriften – säljs med
rykande åtgång!
Det finns fortfarande ett 100-tal ex
kvar av vår skrift ”Historier från Brevik
och Högberga”. Du kan betala in 150 kr
till pg 150 48-2, skriv ”Historisk skrift”
på talongen/i meddelanderutan och
glöm inte att skriva ditt namn och gatuadress, så levereras boken direkt till
din brevlåda, 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.
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Foto: Torbjörn Zadig
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finns ett brev och inbetalningskort för
den som missat sin betalning. Ditt bidrag betyder mycket för vår verksamhet. Läs mer på sid 11 om förmåner.
Endast 75 kr.
pg nr 150 48-2

Robert
Olin

Bengt Högberg är sammankallande i valberedningen.
Föreningens revisorer heter
Anders Ahlqvist och Sten
Bjurström.
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Högberga Gård bjuder på
årsmöte med vinprovning

Årsmötet den 25 april, klockan 19.00, hålls på Högberga Gård, där vi förutom ordinarie årsmötesprogrammet även bjuds på ett föredrag om Högberga Gårds
historia och nutid, samt vinprovning.
Sedan ett tag tillbaka har Högberga Gård en egen vinfabrik och
säljer ett eget vin. På årsmötet kommer Johan Hjort, som är vd
på Högberga Gård att presentera vad de har att erbjuda.
Vi får besöka vinfabriken och får en inblick i hur allt hänger ihop.
Till en kostnad av 100 kr får de som så vill avsluta kvällen med en
vinprovning. Betalning sker på plats. OBS! Åldersgräns 20 år.
– Vi vill gärna att Högberga Gård ska leva i Klas Fåhreus anda,
säger Johan Hjort. Klas Fåhreus var den man som lät bygga
Högberga Gård (då Villa Högberga) och den har alltid varit en
mötesplats och festplats i kulturens tecken.
Högberga Gård är inte bara en konferensgård. Det är öppet
för allmänheten också. Kanske något att tänka på för oss som
bor i Högberga och Brevik. Man anordnar till exempel vinprovningar för grupper även när inte villaägareföreningen har
möten. Då kostar det från 595 kr/person.
– Eller varför inte ta en weekend på gården och bli serverad
den bästa av middagar och den läckraste frukost, föreslår Johan
Hjort.
Man kan även få prova att blanda
sitt eget vin, det vill säga göra sin
egen "blend", buteljera flaskorna, sätta
i kork, kapsylera samt göra en egen
vinetikett. Efter två veckor finns vinet
att hämta ut på Systembolaget.

Gården har en uppsjö av olika provningar förutom vin. Man
kan prova ost, choklad, whisky och kaffe också. Man tillverkar en
egen ost på mjölk från ett mejeri i Drottningholm.
Varje fredag och lördag är det pubafton i Kinarummet. Puben
erbjuder ett stort utbud av olika ölsorter, eller om man hellre vill
dricka vin eller något starkare, så går det bra.
Varje lördag är det afternoon tea mellan kl 15.00 och 17.00.
På buffén finns sandwichar, härliga bakverk och scones med
lemon curd, lättvispad grädde och fina marmelader. Pris: 195
kr per person.
Varje lördag och söndag serveras brunchbuffé på Högberga
Gård. Buffén innehåller allt man kan önska sig. Lördag kl 09.0013.00. Söndag kl 11.00-14.00.
Allmänheten är också välkommen att äta lunch på vardagarna. Även om det för det mesta finns konferensgäster på kursgården, så kan vem som helst få komma dit. Men för säkerhets
skull ring först (Tel 546 46 100) och kontrollera att det finns plats.
Förutom konferenser anordnar Högberga Gård bröllop, jubiléer, weekendpaket och som sagt, olika provningar.

Årsmötet 25 april
Välkommen till Högberga Gård kl 19.00. Årsmötesförhandlingar, därefter presentation av Högberga
Gård, deras vintillverkning och avslutningsvis vinprovning för 100 kr/pers. Ta med kontanter.
3
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Så här tänker man sig att det kommer att se ut på Breviks station om två år.

Vagn modell A35 finns att se i verkligheten på Spårvagnsmuseet i Stockholm.

18 månader med buss
Den 30 augusti 2011 fattade SL:s
trafiknämnd beslut om Spårväg
Citys fortsatta utbyggnad från
Djurgårdsbron till Ropsten, inklusive ihopkopplingen med, samt
upprustning av Lidingöbanan.
Utbyggnaden av Lidingöbanan och sammanlänkningen med Spårväg City innebär att Lidingöborna på sikt kommer att
kunna åka från Gåshaga genom city ända
till Kungsholmen utan omstigning.
Avtalet mellan Lidingö stad och SL
innebär att Lidingöbanan byggs ut och
moderniseras. SL ska bygga om spår,
signalsystem och perronger på Lidingö
och köpa in nya spårvagnar. Lidingö stad
har åtagit sig att renovera Gamla Lidingöbron och ställa mark till förfogande
för utbyggnad av en ny spårvagnsdepå
i Aga.
En viktig del i moderniseringen av Lidingöbanan är utbyggnaden av spår och
perronger. För att det ska bli möjligt har
SL gjort om detaljplanerna för Högberga
och Breviks stationsområden. I korthet
handlar det om att detaljplanerna anpassas efter SL:s framtida plan för de aktuella områdena, så att dubbelspår och utbyggnad av perrongerna ryms inom det
område som avsatts för Lidingöbanan.
Detaljplanen för Högberga station har
ändrats sedan det första detaljplanebeslutet fattades.
Det tidigare planerade dubbelspåret
mellan Högberga och Brevik kommer
inte att byggas. Däremot blir det dubbelspår mellan Käppala och Gåshaga.
Just nu pågår planeringsarbetet
för Spårväg City. Det är en stor mängd

4

nödvändiga beslut som måste tas och
tillstånd som ska erhållas. Byggstart för
Spårväg City kan ske tidigast 2014.
Planeringsarbetet för utbyggnad av
Spårväg City och ihopkoppling med Lidingöbanan pågår. Banan kan stå klar och
kopplas ihop med Lidingöbanan tidigast
2017.
I höstas fanns en utställning av järnvägsplanen i stadshuset. Sedan dess har
SL fått in synpunkter på planen och arbetat vidare med utredningar. Med anledning därav har de gjort några förändringar i järnvägsplanen, där det mest
påtagliga är att man valt en bullerskyddsskärm.
Länsstyrelsen tillstyrkte fastställelse av
järnvägsplanen den 14 februari och den
19 februari begärde SL fastställelse av
densamma hos Trafikverket. Fram till den
20 mars har de som yttrade sig under utställningen möjlighet att inkomma med
ytterligare kommentarer inför Trafikverkets beslut.

Ersättningstrafik
under ombyggnaden
Under byggtiden kommer hela Lidingöbanan att stängas av under en samlad
period av 1½ år, från slutet av juni. Under
avstängningen kommer ersättningstrafik
med buss att ordnas.
Ersättningstrafiken föreslås i huvudsak
bestå av två linjer, linje 21X och linje 21L.
Linje 21L betjänar Baggeby, Bodal och
Larsberg. Linjen trafikerar sträckan Ropsten–Larsberg, via Bodalsvägen.
Linje 21X kommer att gå från Gåshaga
via Käppala – Brevik – Högberga – Kottla
(på Södra Kungsvägen) – Skärsätra – Aga
därefter direkt till Ropsten, dock kommer

den även att stanna vid Drottningvägen
nära centrum.
Därutöver föreslås linje 201 förlängas
från Kottla till Högberga, där byteshållplats för resande mot Lidingö centrum
ordnas. Dessutom föreslås ett antal
avgångar med en skolbusslinje, linje 21S.
Turtätheten kommer att vara var
femte minut under rusningstid, var
tionde minut en större delen av dagen,
kvällstid var 15:e minut, sen kvällstid var
30:e minut. Helger och under sommaren
gäller inte den täta trafiken.

Spårvagnarna
Efter den genomförda upprustningen
och moderniseringen kommer Lidingöbanan att trafikeras av moderna vagnar
av modell A35, med tystare gång än de
vagnar som trafikerar idag. Det medför
att bullernivån kring banan sänks. Vagnarna kommer att ha hög tillgänglighet
och komfort för resenärer med funktionsnedsättning samt ha flexibla utrymmen
som rymmer rullstolar och barnvagnar.
I och med den planerade ihopkopplingen med Spårväg City i Ropsten, blir
Lidingöbanan och Spårväg City ett trafiksystem. Det blir då åter möjligt att åka
från Lidingö till centrala Stockholm utan
byte.
I ett första skede bedöms cirka 40
meter långa spårvagnar vara aktuella,
men hållplatserna planeras för att kunna
rymma längre spårvagnar på sikt, upp
emot 60 meter långa.
I samband med detta kommer spårvagnsdepån vid AGA att byggas ut, så att
den kan rymma både Lidingöbanans och
Spårväg Citys tåg. Bussarna flyttas till en
annan bussdepå i Stockholm.
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Trafik

Trafikfällor att tänka på
Snart kommer nya hastighetsgränser gälla såväl i vårt område
såsom på hela ön. Detta till trots, finns det farliga platser där
det gäller att se upp lite extra. Vid järnvägsövergången vid Hövdingevägen är det inte alla som har klart för sig vad som gäller.
Södra Kungsvägen kan uppfattas som en huvudled (det var det
tidigare), men vid järnvägsövergången ska man lämna företräde
för bilar som kommer över järnvägen norr ifrån. Anledningen är
enkel. Ingen som åker över järnvägsövergången ska kunna fastna
där om ett tåg kommer och bommarna går ner.
Likaså finns det känsliga utfarter vid Klövervägens anslutning
till Södra Kungsvägen, där sikten är skymd samt vid korsningen
Västra Allén och Södra Kungsvägen. Även här finns en järnvägsövergång som har företräde.
Vid garageutfarter får man se upp. Trafik på en väg har alltid
företräde framför den som kommer ut på vägen från en utfart.
Upphinnande bil ska alltid lämna företräde för bilen framför. Och
hur är det nu, gäller högerregeln även vid en T-korsning? Svar: ja.
Den nya skyltningen som innebär att alla vägar i villaområde-

na på Lidingö blir 30 km/tim kommer att genomföras under detta
år. Tekniska förvaltningen har sagt att de tänker börja skylta om i
Brevik. På de större vägarna ska 60 km/tim bli ny hastighetsgräns,
exempelvis Södra Huvudleden. Undantaget blir sträckan förbi
Skärsätra där man behåller 30 km/tim.
Södra Kungsvägen från Högberga förbi Breviks Centrum kommer att få 40 km/tim. Utanför skolor kommer fortfarande 30 km/
tim att gälla.

Trafikplatsen vid Sabis och järnvägsövergången kan
vara en trafikfälla om man inte ser upp. Många skolbarn
passerar på morgnar och eftermiddagar.

Södra Kungsvägen är huvudled öster om Hövdingevägen,
men väster därom gäller lämna företräde för bilister som
kommer över järnvägen.

Vid Västra Allén och Södra
Kungsvägen är
sikten inte den
bästa. Därför
är det bäst att
sakta ner ordentligt.

Parkeringsförbud vid pulkabacken?
Pulkabacken vid Breviksängarna används
mycket flitigt under vintermånaderna.
Det kan handla om ett femtiotal barn
som åker pulka eller kälke i backen varje
dag. Men det skapas en farlig trafikfälla
när föräldrar parkerar sina bilar invid vägkanten av Trädgårdsvägen där pulkaåkningen börjar. En vanlig vinterdag kan
det handla om 15–20 parkerade bilar.
Man parkerar bilarna utmed vägkanterna av både Trädgårdsvägen och Östra Allén. I stort är detta inget problem,
förutom när bilarna parkerar precis där
barnen ska starta sin pulkaåkning, vilket
sker från trottoaren som är den enda
horisontella ytan de har att tillgå. Det

handlar endast om en sträcka på femtio
meter, men där ska alla starta.
Det är då lätt att barnen slinker ut mellan de parkerade bilarna och hamnar ute
på vägen. Farliga situationer uppstår lätt,
och bilförare som kör förbi på Trädgårds-

vägen har inte en chans att se utrusande
barn som kommer fram mellan de parkerade bilarna.
Styrelsen i villaägareföreningen funderade över problemet och kunde konstatera att det skulle lösas mycket enkelt
genom införande av ett stoppförbud under vintermånaderna förslagsvis under
perioden 1/12 – 31/3. Det räcker med
en sträcka på cirka 50 meter från Östra
Allén och västerut, men på båda sidor
av vägen. På så vis skulle man skapa en
parkeringsfri zon där barnen startar sin
pulkaåkning. Därför har styrelsen skickat
in en skrivelse till Tekniska kontoret med
en begäran om detta.
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Ny artikelserie: På andra sidan sundet

Det är nära mellan
Sverige och Danmark
Sveriges holme känner vi idag som
en liten lummig oas vid inloppet
till Skurusundet. Men ön hade, om
inte ”ödet” velat annorlunda, kunnat vara helt exploaterad som koleller oljeupplag!
Det började med en annons i Svenska
Dagbladet i juni 1915. Sveriges holme
bjöds ut till försäljning av ägaren till Skuru gård, Johan Gustav Edin. Ön ansågs
lämplig som upplag för kol eller olja. Motiven var flera. De djupa stränderna medgav tilläggning med djupgående fartyg.
Med tanke på brandfarligheten var det
bra att ön var isolerad från fastlandet och
inte minst var närheten till mottagarna i
Stockholm viktig. Med dåtidens lagstiftning var en sådan utveckling helt möjlig.
Stora Höggarn och närliggande Telegrafberget med sina komplex av cisterner
utgjorde varnande exempel.
Annonsen väckte stor uppståndelse
och bland andra dundrade skärgårdsälskaren och publicisten Erik Ljungberg
i SvD: ”Åter en skärgårdsholme hotad af
vandalisering! Man skulle kunna tro att
varje försök att vandalisera hur liten del
som helst af denna ögonsten skulle vara
så godt som otänkbart, men så är tyvärr
inte fallet.” Även Naturskyddsföreningen
engagerade sig till holmens försvar.
Markägaren Edin backade nu lite
grann, och lät meddela att han lika väl
kunde tänka sig att sälja holmen till
någon fast villabebyggelse. ”Detta vore
nämligen det besta sättet att få den fredad
mot de vandaler som husera här hvarje
lördag och söndag. Det är framför allt
söndagsseglare af den s.k. söderamerikanska typen vilka göra strandhugg här och
lämna tydliga spår efter sig med tomma
buteljer, pappersskräp och dylikt.”

Arkeologiska fynd
Nu var lavinen i rullning. Riksantikvarien
kopplades in och amanuensen från Historiska museet Gustav Hallström fick besöka ön. Han konstaterade på plats att det
fanns fornminnen. Han hade upptäckt
en förmodad domarring högst uppe på
ön. Med tanke på öns belägenhet, i den
urgamla skärningen mellan flera socknar
och två landskap, föreföll det inte osan-
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Sveriges holme sedd från nordväst. Sveriges holme är idag avsatt som naturminne med Skärgårdsstiftelsen som naturvårdsförvaltare. Holmen är cirka 1/2
hektar stor och ligger inom Nacka kommun.

Danmarks holme utanför Nackalandet. Vy mot väster.
nolikt att man i gamla tider samlats här
för ting. Här var ju också en urgammal
samlingsplats för ledungsflottor.
Riksbibliotekarien Dahlgren anslöt sig
nu också till öns räddare. Han konstaterade att med tanke på att närliggande
Kungshamn, sedan urminnes tider varit
en ankringsplats för fartyg och flottor,
vore det inte så konstigt om ”den så nära
liggande holmen Sverige då blef brukad
vid överläggningar och rådslag.”

sommartid på Hasseludden och färdades förbi Sveriges holme med ångbåt
varje dag. Han kunde inte tänka sig ett
kol- eller oljeupplag på den vackra lilla
ön. Hans bud var betydligt lägre än de
25 000 kronor en exploatör erbjudit, men
påverkad av den hårda opinionen accepterade markägaren Edin budet från
advokaten Lettström. Köparen åtog sig
dock att belasta holmen med ett servitut,
som för all framtid skulle skydda ön från
exploatering.

Holmen räddad
Efter sommaren 1915 verkar det finnas en
lösning. I september publicerade Dagens
Nyheter en artikel om ”Holmen Sverige
räddad från vandalism!” Artikeln pryds
med en bild av en herre med ansenlig
rondör, advokaten Harald Lettström, som
nu lagt ett bud på holmen. Han bodde

Lindar och baggar
Inte bara arkeologin var intressant på
holmen. Här finns också något för mellansverige så ovanligt som ett välväxt
lindbestånd. I stort sett all trädvegetation
på holmen, med undantag för lite strandskog, utgörs av lindar. Det lär vara ett av
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de nordligaste lindbestånden i Sverige
med självföryngring. Lindförekomsten på
ön beskrevs av botanisten J E Wikström
redan 1840, och uppmärksammades också i ”Sveriges Natur” 1926 av den kände
botanikprofessorn Rutger Sernander.
Den lilla holmen hyser också en
speciell och ovanlig art av eldlusen eller
eldskinnbaggen, en vackert röd och svart
liten insekt som lever på de runda hårda
lindfrukterna.

En originell födelsedagspresent
Lettström ägde holmen under drygt 20
år, men började bli orolig för vad som
skulle hända med holmen när han en
dag gick bort. Lettström kläckte då en
lysande idé och när han 1937 fyllde 60
år firade han det med att skänka holmen
till staten. Han skickade också med 200
kronor till arkeologiska utgrävningar.
Men på statens förvaltningar såg man
nu betydande byråkratiska bekymmer.
Domänstyrelsen tillstyrkte att gåvan
skulle tas emot och att ön skulle fridlysas. Men eftersom holmen låg så långt
från annan kronomark ville man inte ta
ansvaret för förvaltningen. Man bollade
då över frågan, eftersom det fanns både
domarring och sällsynt lindskog, till Vitterhetsakademien. Men Vitterhetsakademien hoppade också av och ansåg att
bättre lämpad var Vetenskapsakademien.
Vetenskapsakademien åtog sig, efter
vissa våndor, att sköta och förvalta holmen. Lite konstlat föreföll det dock genom att inga fornlämningar fanns upptagna i fornminnesregistret 1936.
Inte förrän en försommardag 1972
uppdagades den verkliga sanningen om
Sveriges holme. Då landsteg tre tunga
auktoriteter från Riksantikvarieämbetet
på holmen för att undersöka fornminnena. Sanningen visade sig vara helt
prosaisk, den så kallade domarringen utgjordes av en helt vanlig moränbildning!
Men ändamålet helgar medlen. Myten
om domarringen hade trots allt räddat
den lilla holmen från exploatering.

Namnet Sveriges holme
Var namnet Sveriges holme kommer från
är inte riktigt klarlagt. Men den lilla holmen ansågs i forna tider markera gränsen
mellan området där Svealagen gällde
och staden Stockholms rätt.
Redan på 1300-talet är Sveriges holme
omnämnd i skrifterna, och är därmed
det tidigaste omtalade namnet i Nackas
historia. Holmen finns med i en seglingsbeskrivning från 1300-talet som beskriver segelrutten längs Östersjökusten mellan Blekinge och Stockholm. Där talas om

Så blir du av
med sniglarna
i sommar
Eldskinnbaggen trivs på Sveriges
holme.
”Litlae Swethiuthae”, dvs ”Lilla Svitiod”
eller ”Lilla Sverige”.

Granne med Kungshamn
Sveriges holme ligger granne med
Kungshamn, en skyddad vik där forna
Sveakungar samlade sina ledungsflottor från Mälaren och Östersjölandskapen
inför härnadståg. Erik den Helige tros ha
använt Kungshamn när han gav sig ut
på korståg mot Finland kring 1150. Den
danske kungen Kristian I ankrade här år
1459 med sin flotta på väg att anfalla
Stockholm, och femtio år senare stannade den likaledes danske kungen Hans
till här på hemväg från Stockholm.

Danmarks holme
Danmarks holme ligger några hundra
meter nordost om Sveriges holme. Ön
är privatägd och bebyggd med sex sommarstugor av varierande storlekar och
några mindre bodar. Numera finns inga
permanentboende på ön, som saknar el
och kommunalt vatten.
Öns namn har ett oklart ursprung. Enligt sägnen ska danskarna på 1500-talet
under ledning av kung Kristian II (Kristian
Tyrann) ha belägrat holmen i samband
med strider med den svenska flottan vid
Skurusundets mynning. I 1600-talslitteratur har holmen kallats för ”Dansken” och
på en karta från 1724 benämns holmen
”Dannemarck”.
På 1800-talet bodde torparna Jakob
Bartelsen och Greta Jakobsdotter Bartelsen (1728–1836) på Danmarks holme. De
hade ett litet lantbruk med några djur.
Efter ett 30-tal strävsamma år tillsammans på ön drunknade mannen, varefter
Greta kom att leva helt ensam på holmen. Hon levde under ytterst knappa
förhållanden och hade inte någon egentlig kontakt med omvärlden. Hon blev allvarligt sjuk 1835 och togs då på kyrkans
initiativ över till fastlandet, men levde
bara ett år till.
Mellan 1875 och 1914 fanns ett bageri,
Carlshälls bageri, på holmen.
Johan Ahlbom

Rekordmånga mördarsniglar invaderade
Lidingö förra året. Bert-Uno Hillerud på
Östervägen har dock blivit av med merparten av skadedjuren med hjälp av granulater.
Metoderna för att bli av med djuren
varierar. Vissa menar att man ska dränka
dem i öl, andra rekommenderar halshuggning, eller att man helt enkelt plockar upp dem och bränner upp dem. Bland
de mer avancerade utrotningsmetoderna hör elstängsel och plåtbarriärer.
Bert-Uno Hillerud har en annan
metod. Han använder granulater, som
innehåller järnfosfat som torkar ut sniglarna och på så sätt används i förebyggande syfte och blir ett alternativ till att
plocka upp dem och döda dem för hand.
Granualtmedel finns att köpa hos
exempelvis blomsterhandlare och
marknadsförs bland annat under namnen Ferramol Snigel Effekt, Snigel Fritt
och Smart Bayt.
– Jag sprider ut kornen så fort sniglarna visar sig, sedan fortsätter jag så ungefär var annan vecka, berättar Bert-Uno. En
påse brukar räcka hela sommaren.

Mördarsnigeln
Spansk skogssnigel (Arion vulgaris), populärt kallad mördarsnigel,
är en art i familjen skogssniglar.
Den är ungefär lika stor som svart
skogssnigel och har en oftast
smutsigt rödbrun färg. Den spanska skogssnigeln lever på kadaver
samt döda och levande växter.
Mördarsnigeln har den blivit till
ett gissel för odlare och i trädgårdar. Öknamnet mördarsnigel kommer dock främst av att den utövar
kannibalism.
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Breviksbladet nytt Tidningen
namn på tidningen? fyller 50 år!
På årsmötet den 25 april kommer frågan
att ställas till medlemmarna om tidningen Nya Meddelanden kan byta namn
till Breviksbladet. Efter ett upprop i det
senaste numret av tidningen bad vi läsarna/medlemmarna om förslag på nytt
namn. Vi fick in ett 20-tal förslag, många
fyndiga och bra. Styrelsen fann till slut
att namnet ”Breviksbladet” är det mest
lämpade. Men årsmötet får förstås fälla
det slutliga avgörandet.
Styrelsen hoppas att Högbergaborna
inte känner sig åsidosatta om Breviksbladet blir tidningens nya namn. Brevik
har varit det äldre och övergripande
namnet för hela vårt område. Det kommer ursprungligen från Breviks Gård.
Högberga Gård, eller Villa Högberga, som
den från början hette, är betydligt nyare.
Högberga har en naturlig koppling till
stationsnamnet, därför kan det uppfattas
ha en särprägel, till skillnad från andra
namn på områden i Brevik, som till exempel Kragenäs, Klippudden och Killinge.
Skälet till namnbytet är att tydliggöra vad tidningen handlar om och var

den hör hemma. ”Meddelanden” och
”Nya Meddelanden” har varit svårare att
placera geografiskt.
I samband med diskussionerna om
tidningens namn dök förslaget upp att
föreningen borde byta namn till ”Breviksvillor” eller liknande, men det röstades
ned i styrelsen, eftersom det kanske finns
medlemmar i Högberga som misstycker.
Däremot ansåg man att tidningens namn
inte är lika laddat.
Några förslag på nytt namn till tidningen:
VARJEHANDA
ALLEHANDA
SJÖVILLAN´S grannar
HAMNENS FAMN
BY BLASKAN
BYBLADET
BYHETERNA
BOHAGEN RUNT KOHAGEN!
UTSIKTERNA
STUGKNUTEN
BOPLATSEN
SKVALLE ANKA!
Breviksbladet

Unikt besök från Grönland

1963 kom det första numret av medlemsblad till villaföreningens medlemmar ut.
Då hette föreningen Lidingö-Breviks fastighetsägarförening, men döptes senare
om till Högberga-Breviks villaägareförening. Då bestod medlemsinformationen
av åtta sidor maskinskrivna sidor utan
bilder, varav fem sidor information och
tre sidor medlemsförteckning. 160 medlemmar fanns i föreningen 1963. Idag är
det runt 450. Sedan tio år tillbaka trycker
vi 12 eller 16 sidor i färg.
Vi har låtit trycka upp ett faksimil av nr
1 från 1963, vilket medföljer detta nummer. Det är inte bara kuriosa, det är faktiskt
mycket läsvärt. Värt är att notera att ett
antal punkter på agendan, alltså för 50 år
sedan, fortfarande är desamma i dag.
Man talar om namnbyte av föreningen
(vilket sedan skedde) och man beskriver
den nya södra huvudleden, som man
redan
då
trodde skulle
bli verklighet.
Efter 50 år har
det inte hänt
någonting på
den punkten
i alla fall. Läs
faksimilet och
jämför med i
dag.

SL:s biljetter gäller
på pendelbåten
Söndagen den 17/3 inträffade en sensation inom fågelvärlden vid Breviks Brygga. Larmet gick i den så kallade Club300.
Alla skulle se den ovanliga arktiska besökaren. En vitvingad trut hade iakttagits
och hela kajen var under dagen full av
spanande ornitologer. Truten satt i godan
ro på iskanten och lät sig icke störas.
Vitvingade truten är en ganska stor
mås med en längd på 50–66 centimeter, ett vingspann på 115–140 centimeter och en vikt på 820–1100 gram. Den
är mycket ljus i alla fjäderdräkter, och
saknar helt svarta inslag på vingarna eller
stjärten. Den är mindre och mer tunn-
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näbbad än den mycket större vittruten,
och vanligtvis mindre än gråtruten. Dess
fjäderdräkt blir fullt utfärgad under fjärde
levnadsåret.
Vanligtvis häckar den i Kanada och på
västra Grönland, och den övervintrar normalt i norra USA, men ibland i norra Europa kring Nordatlanten. I Sverige är den
mycket ovanlig, men kan någon gång ses
på svenska västkusten. Och nu i Brevik!
Club300 är en förening för fågelskådare vars intresse bland allt annat är
att se och få kunskap om sällsynta fåglar i
Sverige. Från början var klubben exklusiv
för de som sett 300 fågelarter i Sverige.

Från 1 april kommer alla SL:s biljetter att
gälla på pendelbåtarna mellan Lidingö,
Nacka och Nybroplan. De speciella månadskorten och biljetterna som tidigare
har funnits för båttrafiken tas bort.
Dessutom tas trafiken över av ett nytt
rederi. Rederi AB Ballerina blir ny operatör efter projekt Sjövägen.

Nya Meddelanden • vår 2013

Konsum i Högberga och Brevik
För 98 år sedan startades den första konsumtionsföreningen på Lidingö. Den hette Lidingö Handelsförening och hyrde en lokal hos handelsträdgården
vid Sturevägen, ungefär där OK/Q8-macken nu ligger, bredvid gamla stadshuset i Torsvik. Ett par år
senare köpte man en tomt vid Stockholmsvägen och
lät bygga en butik, inte långt ifrån där Konsum skulle
ligga senare.
Föreningens första tid präglas av dålig ekonomi
och tveksam hantering av bokföringen. 1908 gick
föreningen i likvidation och två år senare startades
en ny kooperation: Lidingö Konsumtionsförening. Ny
butik etablerades i lokaler på Sturevägen. Ekonomin
var knackig och de anställda föreståndarna misskötte
verksamheten och stal pengar ur kassan. Under första
världskriget hade föreningen ytterligare ekonomiska
bekymmer.
Men Lidingö växte och därmed behovet av nya
butiker, bland annat i Skärsätra och Torsvik. Det blev
dock inget av med den saken. Lidingö Konsumtionsförening gick upp i Konsum Stockholm och i stället
bildades en ny förening: Södra Lidingö Konsumtionsförening, mycket tack vare Gustaf Dalén, som
låtit bygga bostadsområdet Bergsätra till arbetarna
på AGA. Butiken var efterlängtad, men med första
världskriget kom varubrist, problem med krediter och
till slut visade det sig att föreståndaren stulit och förskingrat varor, kuponger och pengar. Han hamnade i
fängelse och föreningen gick i konkurs.

Trots detta bakslag så bildades
en ny förening: Lidingö-Breviks
Konsumtionsförening år 1918. Först
höll man till i provisoriska lokaler,
men år 1921 flyttade man till Väpnarstigen 10, där man stannade
kvar till 1944, då huset revs och
butiken flyttade till Stenkilsvägen 4,
i samma kvarter.
För att underlätta transporterna
inköptes en bil 1921, vilket blev en
dyrbar historia med ständiga reparationer. Året efter sa föreståndaren
upp sig. Anledningen till detta står
att läsa i revisorernas rapport, där
han beskrevs sakna organisationsförmåga, arbetsledarförmåga och
affärssinne. Som förmildrande omständighet angavs hans ”alltför humana läggning”.
Föreningen uppvisade förlust
år efter år och till slut likvideras
föreningen och verksamheten

gick upp i Konsum Stockholm, så
verksamheten överlevde ändå.
1927 kompletterades kött- och
chark med en bröd och mjölkbutik. 1955 byggdes affären om till
snabbköp, vilket var en nymodighet
på den tiden. 1950 öppnades en
konsumbutik till inte långt därifrån,
på Södra Kungsvägen 210 i Högberga. Även den blev en snabbköpsbutik 1954.
Så under 1960-talet fanns två
konsumbutiker i vårt område, en
Favörbutik (numera Sabis) och Engnells affär i korsningen Seglarvägen/Trädgårdsvägen. Dessutom
fanns det fiskaffär och något tidigare ett bageri. På den tiden fanns
bara en tredjedel av antalet boende
i Brevik och Högberga jämfört med
i dag, trots det fanns det gott om
livsmedelbutiker.

Konsum på Väpnarstigen 10 i Brevik någon gång på 20-30-talet. Intill
fanns en fisk-kiosk, Kronlaxen.
Speceriaffären på Väpnarstigen 10.

Stenkilsvägen 4, samma lokal där restaurang
Mysingen ligger i dag.

På Södra Kungsvägen 210 öppnar Högbergas Konsumbutik 1954 och
är ett modernt snabbköp. Bilden är från 1960.
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Fullt på stationerna – vad gör man?

Tråkig syn som mötte Nya Meddelandens redaktör den 23 december. Men det finns en städpatrull hos Förpackningsinsamlingen, som man kan ringa på tel 0200-88 03 11.
Bilderna ovan är tagna den 23 december 2012 och föreställer återvinningsstationerna vid Högberga och Brevik. Nya
Meddelanden kontaktade företaget FTI,
som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in
och återvinns.
Annica Dahlberg är informationsansvarig på FTI:
– Vi på FTI som ansvarar för återvinningsstationerna i hela Sverige, har olika
tömningsintervaller för olika förpackningsslag eftersom behållarna blir olika
fort fulla. Vi vill inte köra i onödan (varken
för miljöns eller ekonomins skull). Men
samtidigt vill vi inte att det ska bli så fullt
så att det förstör kringmiljön.
– Varje skräp som hamnar/läggs utanför tycker vi förstör det positiva intryck vi
vill de ska ha. Tömmaren städar inte utanför. Till det har vi andra entreprenörer
som har utrustning och möjlighet att till

exempel köra till återvinningscentralen
med det som ska brännas.
– Om det blir som det ser ut på bilden,
så tillkallar vi städning för att få bort skräpet så fort som möjligt. I Högberga finns
en övervakningskamera, vilket gör att vi
snabbare kan kalla ut städning.
Högberga städas normalt tre gånger
per vecka, pappersförpackningar töms
fyra gånger per vecka (tis, tors, lör, sön). I
julas tömdes behållarna 22, 23, 25 och 26
december. Städning skedde den 21 och
28 december både i Högberga och Brevik.
Återvinningsstationen i Brevik städas
normalt tre gånger per vecka och pappersförpackningar töms fyra gånger per
vecka (samma dagar som ovan).
För att undvika att stationerna ser ut
som på bilderna ovan kan vi villaägare
göra mycket själva. Till exempel att inte
ställa eller slänga skräp utanför behållarna. Det har ofta en smittande effekt, så

Middagstipset från Sabis

Påsklax

fler gör samma sak och på kort tid så ser
det ut som ovan.
Att inte följa de regler som gäller vid
återvinningsstationerna räknas som nedskräpning och är ett lagbrott. Problemet
uppstår då man tagit med sig en påse
med sorterat avfall när man är på väg till
tåget för att åka till jobbet. Det är ju ganska olustigt att ta med påsen på tåget för
att leta upp en annan återvinningsbehållare där den får plats.
– Det är vi på FTI som tar samtliga
kostnader för tömning och städning av
återvinningsstationerna, berättar Annica
Dahlberg. Dessa kostnader fakturerar vi
sedan till dem som säljer den förpackade
varan som ska återvinnas.
Så ytterst är det de som köper dessa
varor som betalar för städningen, för det
är sannorlikt så att kostnaden läggs som
en tillverkningskostnad för det som du
köper.

Dillsås, 4 portioner
Ingredienser
50 g dill
2 msk dijonsenap
2 msk flytande honung
1 msk socker
1 dl rapsolja
1 krm salt
1 krm peppar
Saften av två citroner.

Ingredienser (4 pers)
700 g lax
50 g färsk dill
50 g syltade granskott, alternativt
färska på våren.
Flingsalt med rökkaraktär.

Gör så här
1. Skär upp laxen i portionsbitar.
2. Krydda med salt och peppar.
3. Baka laxen i ugnen på 70 grader tills laxen har en innertemperatur på 52-55 grader. Ca 1-1,5 timme.
4. Innan servering toppar du laxen med granskott och färsk dill.
Strö även på lite röksalt. Om man vill kan man göra en saltkaka
av grovsalt och lite vatten som man torkar på plåten som laxen
ska ligga på. Du kan även röka laxen i en liten röklåda eller som
vi gjorde på tävlingen med en rökpistol.
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Gör så här
1. Lägg dill, dijon, socker, honung och citronsaften i en matberedare.
2. Mixa till en slät massa.
3. Häll i oljan försiktigt med en tunn stråle medan maskinen är
på full hastighet.
4. Resultatet ska bli en illgrön homogen sås. Lite som en lös
majonnäs. Smaksätt med salt och peppar och hitta rätt balans
med citronsaften och sötman från honungen.
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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 kronor 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
Förrådsvägen Stockby. 10%
- gäller ej offererade varor.
Densia AB
Tel 556 766 40. 1 000 kr vid
överlåtelsebesiktning. 500 kr vid
energibesiktning, energideklaration.
Elvaruhuset i Lidingö AB
Islinge hamnväg, Torsvik. Upp till 7%.
Handelsbanken Larsberg
Vid öppnande av Allkort: första årsavgiften gratis (värde 250 kr). Samt bonus
100 kr om du samtidigt börjar månadsspara i Handelsbanken Balans 50 (utbetalas efter tre månader). Du kan kontakta
Handelsbanken dygnet runt via Handelsbanken Direkt, personlig service, 0771
- 77 88 99 eller kontakta oss på kontoret
på 08-544 805 20. Välkomna!

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.
Ljungbergs Färg AB
Torsviks centrum. 10%
MA Bilglas
Vasavägen 76 (Hantverkshuset).
200 kr rabatt vid byte av bilglas.
Nordic Softsales
www.nordicsoftsales.se . 10% vid köp
på hemsidan av spel för barn samt
språkutbildning.

BREVIK

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

Rabatt
31 april
maj 2013
Gäller tom 15
2012

!
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 och med 31 maj 2013.

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

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

Medlemskort 2013–2014
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller t o m 30 april 2014.

Handla på ön – ofta det billigaste alternativet

11

Nya Meddelanden • vår 2013

Hur störande får grannar vara?
Ett av de vanligaste problemen som villaägare har
är grannar som stör. Det
kan vara många olika saker man stör sig på, allt
från en smattrande flagglina till flaggstången,
eller löv som blåser in på
tomten till lösspringande
katter, grenar som växer
in över tomtgränsen till
trädgårdsfester med hög
musik klockan tre på natten.

irritation hos så många människor. Det bästa rådet man kan
ge, är att man bör börja med
att tala med sin granne, utan
samtal kan man inte lösa problem.   Visa respekt för varandra,
var ärlig men uppriktig och
försök att även se saken ur grannens synvinkel. Lyssna på din
grannes argument och ta dem
till dig.
I miljöbalken finns det
allmänna hänsynsregler enligt vilka alla som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtMånga störs av att gräsklipp- Störs du av att din granne klipper gräset tidigt på
gärd ska utföra de skyddsåtsöndagmorgonen, eller av att han aldrig klipper gräset?
ning sker sent och tidigt på
gärder, iaktta de begränsningar
dagarna. Eller hantverkare som
läsa att man ska lämna “skälig hänsyn”
och vidta de försiktighetsmått i
arbetar före kl 07.00 på morgnarna eller
till omgivningen. Vad som menas med
övrigt som behövs för att förebygga, hinefter 22.00 på kvällarna med borrmaski”skälig hänsyn” är dock osäkert. Få rättsdra eller motverka att verksamheten eller
ner, motorsågar, grävmaskiner och till
fall finns. Generellt kan sägas att allmän
åtgärden medför skada eller olägenhet
och med sprängarbete. Frågan är om det
hyfs och vanlig umgängesform är godför människors hälsa eller miljön.
finns någon regel eller rekommendation
tagbart beteende.
Försiktighetsmåtten ska vidtas så
från Lidingö stad? Och vad säger lagen?
Man kan inte ge några generella svar,
snart det finns skäl att anta att en
Och vad gör man om någon stör? Vilka
helt enkelt. Det är troligt att den som ofta
verksamhet eller åtgärd kan medföra skarättigheter har man och kan man hänvisa
besväras av kraftig röklukt från en granne
da eller olägenhet för människors hälsa
till något lagrum?
som eldar kontinuerligt har mer fog för
eller miljön. Det finns också i miljöbalken
Vi har hittat några svar hos Villaägarsig, än den som retar sig på naturens
en regel som säger att bostäder ska brunas Riksförbund. Några regler eller lagar
gång, det vill säga att löv kan blåsa från
kas på ett sådant sätt att olägenheter för
som reglerar vilka tider som man ”får”
en tomt till en annan.   Mer svårbedömt
människors hälsa inte uppkommer.
störa finns inte. Många rykten förekomblir det om en granne stör utsikten från
Det är Miljö- och stadsbyggnadsmer. Någon har hört att man inte får
middagsbordet på verandan eller entrén
kontoret som utövar tillsynen över hälstöra före klockan 09.00 på helger eller
med fula redskap eller bråte. Stark belyssoskyddet enligt miljöbalken. De ska
efter klockan 18.00 på fredagar. Men det
ning, så kallat flodljus, kan också störa
alltså kontrollera att reglerna i miljöfinns inte reglerat någonstans. I vissa
om det är inkopplat mer konstant, men
balken efterlevs och vidta de åtgärder
kommuner kan dock särskilda rekomom det rör sig om ett led i inbrottsskyddsom behövs för att åstadkomma rättelmendationer förekomma. I hyreshus är
et, och ljuset regleras med till exempel
se. Till exempel kan kontoret utfärda de
det husägaren som sätter upp reglerna,
rörelsesensor, så är det nog något som
förelägganden som behövs i ett enskilt
i bostadsrättsföreningar är det bostadsman som granne får tåla.
fall. Därför ska du kontakta Miljö- och
rättsföreningen.
Det är nog ingen slump att det finns
stadsbyggnadskontoret för att diskutera
Men för radhus och villor är det miljöså pass få rättsfall inom området, trots
din situation om du inte kommer till rätta
balken som gäller. I miljöbalken kan man
att frågorna ger upphov till mycket stor
med din granne.

! 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 2014.
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 100 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.
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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Parkbänkarna
kommer

Någon kanske undrar vart parkbänkarna
har tagit vägen? I förra numret av Nya
Meddelanden berättade vi att de blivit
försenade på grund av att man var kort
om personal. I december fick vi ett mejl
från Tekniska kontoret som meddelade
att personal nu fanns tillgänglig så det
var snart dags att börja arbetet. Strax därefter kom snön! Vi hoppas att man under
våren kan prioritera så att arbetet med
bänkarna kan bli av. Bänkarna kommer
att vara försedda med små skyltar som
visar att medlemmarna i vår förening har
skänkt dem.

Inbrottsvåg i
vårt område

dem vid ett inbrott. Bilstölderna har dock
inget samband med inbrotten i villorna,
kan kriminalpoliserna, som Nya Meddelanden talat med, konstatera.
Rekommendationerna är de vanliga
från polisen: Lås och larma! Det är mycket
vanligt att husägare som har larm, inte
aktiverar det och tjuvarna verkar ha ett
mycket förfinat sinne för att snoka reda
på just de kåkarna. Låt lampor slå på och
av när du inte är hemma. Töm brevlådan,
låt en granne skotta snön från garageuppfarten när du inte är hemma. Ställ in
bilen i garaget, om du har något.

Tippningen
som kom av sig

Lidingö Stad har inte lagt in pengar i budgeten 2013 för renoveringen av Breviksbadet. Så i sommar kan vi bada där som
vanligt. Däremot är det troligt att renoveringen kommer att göras år 2014 istället.
Både bassängerna och omklädningsrummen är i behov av en uppfräschning.
Likaså behöver reningssystemet bytas ut.

Valborg i Killinge
Snöupplag vid Islinge.
Det blev inte mycket tippning av snö från
Breviks ångbåtsbrygga. Det blev det inte
heller från Larsberg/Aga. Staden hade
inte alla tillstånd och dispenser klara, så i
stället har man hittat andra ställen på ön
som kunde användas. I vårt område blev
det ett mindre berg på parkeringen vid
tennisbanorna, bland annat. Vid Islinge
tippades enorma mängder snö utmed
stranden nedanför Norra Kungsvägen intill bron.

Under sommaren kunde vi uppleva en
markant ökning av antalet inbrott i vårt
område. Polisen rapporterade om 16 inbrott under två sommarmånader, varav
tio stycken i Högberga, Brevik, Mölna,
Käppala och Gåshaga. Under hösten var
det betydligt lugnare, men i januari och
februari tog det fart igen. Åtta inbrott
bara i vårt område och närområdet. Dessutom har ett antal bilinbrott skett under
samma period.
Polisen har ingen direkt förklaring till
vad det kan bero på. Det är inte ovanligt
att det rör sig om samma gärningsmän
som kommer tillbaka och gör fler försök
när de väl lyckats en gång. Till slut åker
de fast. Man påträffar stöldgodset, eller
kan säkra teknisk bevisning som binder

Breviksbadet
öppet i sommar

Tennisskola
Även i år arrangeras tennisskola för
barn och ungdom i Breviks Tennisklubb.
Grupper sätts samman utifrån både ålder
och spelvana. Förra året fanns grupper
med allt från 5-åriga nybörjare till tävlingsspelande ungdom och motionsspelande vuxna.
Tanken är att alla får spela med professionell tränare cirka 1 timme om dagen.
Platserna är begränsade och klubben
utgår främst från att få ihop jämna grupper, därefter är det först till kvarn som gäller.
Är du intresserad, mejla till tennisskola@
hotmail.com.

Valborgsfirande sker som vanligt den 30
april med brasa, körsång och kaffe i Killingeparken. Vår förening bidrar med ett
ekonomiskt stöd. Uppläggning av material sker tidigast 14 april, senast måndag
29 april. OBS! Bilkörning på parkvägarna
är förbjuden. Till er som har stora lass på
släpkärra – vänligen åk till Södergarn.
Brasan får vara max 6–8 meter i diameter,
bygg på höjden.
Programmet
Kl. 19.45 Kaffe, saft och bullar säljs
Kl. 20.30 Tal inför våren
		
Sånger av Lidingö Vox
Kl. 20.45 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.
OBS! Killingevillor söker brasvakter för
tvåtimmars-pass. Anmälan eller frågor
till Maud Brännström 08-766 08 99, 070270 17 95 eller mail maud.brannstrom@
hotmail.com.
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Breviks kyrka
Varje måndag och onsdag
(dock ej under skolloven)
13.00–15.30 Öppen förskola

Varje onsdag (utom 1 maj)
13.00-15.00 är det café i Breviks kyrka
(församlingssalen). Kaffe/te med smörgås och kaka 20 kr.
Söndag 24 mars
11.00
Gudstjänst, Staffan
Simonsson. Musiker Maria Hulthén.
16.00
Barnkörkonsert med Lidingö
församlings alla barnkörer. Sångsolister.
Kammarorkester. Fri entré.
Långfredagen 29 mars
15.00
Musikgudstjänst, Mia Ström.
Kyrkokören, Bodals Kammarkör.
Påskaftonen lördag 30 mars
23.00
Påsknattsmässa, Marie
Carlsson. Musiker Maria Hulthén.
Riksspelman Ann-Marie Sundberg,
näverlur och flygelhorn.
Påskdagen söndag 31 mars
11.00
Gudstjänst, Lovisa Hagerfors
och Mia Ström. Kyrkokören och Bodals
kammarkör. Kyrkkaffe med påsktårta.
Annandag påsk måndag 1 april
11.00
Emmausvandring med
efterföljande mässa i kyrkan.
Söndagarna 7 april, 14 april, 21 april,
5 maj, 19 maj 11.00 Gudstjänst
Lördagarna 13 april
18.00 Gospelkonsert Lidingö Gospel,
Ekerö Gospel, By Grace, Bryant Jones
(Chicago), Daniel Stenbaek samt instrumentalister. Fri entré.
Torsdag 18 april
19.00 Vårkonsert Lidingö Teens, Maria
Hulthén. Fri entré.
Söndag 28 april 11.00 Konfirmation
16.00 Sinnesrogudstjänst
Måndag 13 maj 18.00 Konsert med
Breviks Minikör, Chorallerna Mini, S:ta
Anna Mini, församlingens orgelelever.
Söndag 26 maj
16.00 Sinnesrogudstjänst
Tisdag 28 maj 19.30 Gospelkonsert
Söndag 2 juni 18.00 Sommarkonsert
Tisdag 4 juni 18.00 Sommarkonsert
Söndag 9 juni 11.00 Gudstjänst med
”alla” sommarpsalmerna
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RESULTATRÄKNING			
2012
2011
				Kronor
Kronor
INKOMSTER			
			
Medlemsavgifter				
35 175
35 475
Gåvor				 225
26
Annonsintäkter				
2 000
2 000
Historieboken 				
2 400
12 501
Kapitalinkomst				
1 393
1 303
Summa inkomster				
41 193
51 305
			
KOSTNADER						
Föreningsmeddelanden, kopiering				
28 446
26 462
Valborgsmässofirande				
3 500
3 500
Årsmöte 				
2 163
2 398
Årsavgift LVS, Lidingövillor				
1 804
1 868
Parkbänkar (kr 18 000 - 9 325)				
8 675		
Badkättingar (Kragenäsbadet)				
3 004		
Diverse kostnader				
4 601
8 526
Skatt				 31
233
Summa kostnader				
52 224
42 987
ÅRETS RESULTAT				 -11 031
8 318
BALANSRÄKNING 				31 dec 2012 31 dec 2011
				Kronor
Kronor
Tillgångar					
Bank				
55 970
54 577
PlusGiro				
41 417
44 185
SUMMA TILLGÅNGAR				
97 387
98 762
					
Föreningsmedel						
Vid årets början				
67 813
59 495
Årets resultat				
-11 031
8 318
Vid årets slut
				
56 782
67 813
			
Skulder						
Förskottsbetalda medlemsavgifter				
21 075
22 500
Förskottsbetalt porto				
125
125
Bidrag parkbänkar 				
18 000
7 500
Skatteskuld				 55
324
Övriga skulder				
1 350
500
Summa skulder				
40 605
30 949
			
FÖRENINGSMEDEL + SKULDER
			
97 387
98 762

Sålda fastigheter

i Högberga-Brevik de senaste månaderna
Adress
Säterstigen 10
Seglarvägen 24
Trädgårdsvägen 46
Videvägen 22
Tallstigen 2
Roskullsvägen 7
Banvägen 3
Vårdkasstigen 17
Roskullsvägen 4B
Säterstigen 3
Tallrisstigen 35
Östervägen 22

Boyta
176
70
140
182
194
246
194
103
207
194
88
141

Tomt
892
1 181
1 300
875
718
1 181
1 121
124
1 011
915
168
917

Pris
7 300 000
6 700 000
8 400 000
7 525 000
6 725 000
9 900 000
8 300 000
4 750 000
22 350 000
6 600 000
4 550 000
7 100 000

Datum
28 feb
1 feb
31 jan
31 jan
23 jan
17 jan
15 jan
15 jan
14 jan
27 nov
23 nov
21 nov
Källa: booli.se
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2012
STYRELSEN har efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Redaktör och 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, Johanna
von Schoultz.
REVISORER har Anders Ahlqvist och Sten Bjurström
varit.
VALBEREDNINGEN har bestått av Bengt Högberg
(sammankallande) och Anders Wikman.
STYRELSESAMMANTRÄDEN har ägt rum den 30
januari, 8 mars, 25 april (konstituerande möte), 4 juni,
13 september och 22 oktober.
ÅRSMÖTE hölls i Breviks Båtsällskaps klubbhus den
25 april. Efter mötet serverades lättare förtäring och
därefter höll Carl-Henrik Ankarberg ett uppskattat
föredrag om Lidingöbanans historia.
KVARTERSOMBUDEN: Birgitta Sjöberg har varit
samordnare under 2012.
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31
december 2012 hade föreningen 455 betalande
medlemmar (2011: 451 st). Härtill kommer
sex stycken ”prenumeranter”.
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild
ekonomisk tablå. Av denna framgår att föreningen
redovisar ett underskott för 2012 på 11 031 kronor
och en balansomslutning på 97 387, varav eget
kapital den 31 december 2012 på 56 782 kronor.
Informationsspridning är en huvuduppgift och
samtidigt en dominerande utgift för föreningen.
Föreningens styrelse kommer att föreslå årsmötet en
höjning av medlemsavgiften från 75 kr till 100 kr.
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. Föreningen

har vid flera tillfällen har haft samråd och besiktningar
på plats för att diskutera olika naturvårdsåtgärder. I
samverkan med Lidingö stad har: två badkättingar
anlagts vid Kragenäsbadet till en kostnad av 3004 kr,
stadens plan att anlägga en cykelväg vid Västra Allén
avstyrts samt lämpliga platser för utplacering av grillar
identifierats.
PARKBÄNKSINSAMLING: I föreningens tidning som
utkom i december 2011 pålystes en insamling för
att skaffa fler parkbänkar till Högberga och Brevik.
Insamlingen hade per 31 december 2011 inbringat
7 500 kr. Ytterligare bidrag har kommit i början av
2012, så totalt uppgår insamlingen nu till 9 325 kr.
Ytterligare 8 675 kr har avsatts ur föreningens egna
medel så att totalt disponeras 18 000 kr för 6 bänkar
vilka placeras enligt beslut från årsmötet 2012.
HISTORISK SKRIFT OM BREVIK OCH HÖGBERGA:
HBVF har medverkat till att en historisk skrift över
området redigerad och sammanställd av Andreas
Lindberg tryckts och distribuerats till försäljning.
Försäljningen har givit föreningen ett överskott om
2 400 kr för 2012.
FÖRENINGENS WEBBSIDA OCH NYA
MEDDELANDEN: Föreningens informationsblad Nya
Meddelanden har under 2012 utkommit med två
ordinarie nummer (nr 89 och 90). Tidningens redaktör
Andreas Lindberg sköter HBVFs hemsida och LVS
webbplats: www.lidingovillor.se
MEDLEMSFÖRMÅNER: Robert Olin har varit ansvarig
för arbetet med detta.
LVS (Lidingövillor Villaägareföreningar i Samverkan):
Sedan 50 år tillbaka har villaägareföreningarna en
intresseförening, där man kan driva gemensamma
frågor. HBVF är medlem i LVS och har deltagit i alla
styrelse- och informationsmöten under 2012.
På www.lidingovillor.se finns mer information.
Föreningen har lämnat ekonomiskt bidrag till
arrangemangen vid Killingevillors våreld, till
Föreningsrådet och till Grannsamverkansbilen.
Lidingö, mars 2013

Christer Åkerhielm
Ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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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
tis-fre 09.00–18.00
lör 10.00–14.00
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
www.artforchildren.se

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
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
Breviksbadet
Öppet mitten maj–slutet augusti
Tel 731 46 25.

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
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Restaurang, café
Mysingen
Tel 766 59 10
www.mysingen.nu
alla dagar16.00–22.00
Lidingö SuperWok
Tel 766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör-sön 13.00–21.00
Stenemur & Blomquist
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 16.00–22.00
fre-lör 11.00–23.00
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
Gatubelysning
Bogfelts installation och entreprenad AB. 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 april: måndag och
onsdag: 14.00–20.00, tisdag,
torsdag, fredag: 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 Högbergas 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 455 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

