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Din röst avgör!

R

ubriken syftar inte bara på att det är valår i år. Vi vill gärna höra
din åsikt när det gäller de planer som IFK Lidingö Fotboll har
på att bygga ut Breviksplanen med två planer till, mer stängsel,
beslysning och parkeringsplatser.
Som ordförande i styrelsen är det min uppgift att se till att styrelsen
går föreningens ärenden. Om medlemmarna vill ha en fotbollsanläggning i Brevik så accepterar vi det. Om medlemmarna inte vill ha det, blir
det min och styrelsens uppgift att verka för den saken. Så fungerar demokratin och föreningssverige.
Att kunna vara med och påverka i de mindre sammanhangen, på det
lokala planet är ofta mycket givande. Det är konkret, ger direkt respons
och påverkar ens vardag på ett annat sätt än de stora besluten. Vi går
och röstar i EU-valet nu i maj, men vet vi egentligen hur vår röst påverkar
oss? En annan sak är det i kommunalval och i villaägareföreningen. Närdemokrati är egentligen det mest engagerande som finns, tycker jag.
En sådan fråga är fotbollsplanerna, en annan är att Käppalaverket
kommer att bygga ut sin verksamhet. Det kommer att påverka vår närmiljö efterom antalet tunga transporter kommer att mer än fördubblas.
Detta är antagligen svårt att kunna påverka, men jag tycker att vi ändå
har kommit med en smart lösning, nämligen att leda slammet i en rörledning ut till Stora Höggarn. Läs mer i artikeln här intill.
Annars hoppas jag att ni kommer att finna nytta eller glädje av detta
nummer av vår medlemstidning. Andreas Lindberg, som är vår redaktör har till detta nummer fräschat upp layouten med nya typsnitt och
vårvackra färger. Jag tycker det ser riktigt trevligt ut. Hoppas ni tycker
detsamma.
En artikel som inte är med i detta nummer är ett reportage från när
styrelsen och några andra medlemmar träffades i Kragenäs och röjde sly.
Anledningen är att i skrivande stund har det ännu inte skett. Det kommer
däremot att ske ungefär när tidningen kommer ut den 5 april. Det är bara
ett exempel på hur föreningen också kan göra praktisk nytta.
Nu är det 21 år sedan vi hade en majbrasa i Brevik. Den aktiviteten var
vi tvungna att lägga ned, eftersom vi inte fick brasvakter. I stället skänker
vi 3 500 kr varje år till Killinge, som fortfarande lyckas hålla traditionen
vid liv. Nu flaggar de för samma problem som vi hade för 20 år sedan.
De har svårt att få folk att ställa upp en eller två timmar som brasvakter.
Så de har bett oss att vädja till er medlemmar att komma och vakta. Det
vore fantastiskt bra om vi kunde hjälpa vår grannförening med detta.
Med det känner jag att våren är på väg. Båten ska snart i vattnet och
dagarna blir längre och kvällarna ljusare.
Jag önskar er en trevlig läsning, och hoppas att vi ses på årsmötet den
24 april på Käppalaverket!

bitiösa
gör ett
r vi se

Den historiska
skriften – säljs
med rykande
åtgång!
Det finns fortfarande knappt 100 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 2013/14

Styrelsens sammansättning under året
har varit enligt nedan. Just nu finns en
vakans. Om du vill delta i styrelsearbetet är du välkommen att höra av dig,
så kan vi adjungera dig. Ett bra sätt att
prova på.

Christer

Håkan

Olle

Birgitta

Johan

Brun

Foto: Torbjörn Zadig

Har du betalat?
Christer
Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks
villaägareförening

Vi saknar flera medlemsavgifter för 2014.
Tillsammans med denna tidning finns ett
brev och inbetalningskort för den som
missat sin betalning. Ditt bidrag betyder
mycket för vår verksamhet.
Läs mer på sid 7 om förmåner.
Endast 100 kr. pg nr 150 48-2

Johanna

Andreas

Elisabet

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

2

Nya Medd 114 ny layout.indd 2

2014-03-29 13:37

Nya Meddelanden • vår 2014

Käppalaverket byggs ut

Djupt inne i berget vid Gåshaga station ligger Käppalaverket, ett av landets största reningsverk. Det renar
avloppsvatten från hela norra Storstockholm. Verket
räknas som ett av världens effektivaste.

D

et omfattande lednings- och tunnelsystemet fram
till verket omfattar hela 6,5 mil. Allt avloppsvatten
rinner med självfall, förutom på två ställen där
man höjer vattnet genom pumpstationer. I de
mäktiga bergrummen renas avloppsvattnet biologiskt där
halterna av näringsämnena kväve och fosfor minimeras. För
att höja effektiviteten av reningen tillsätter man järnsulfat.
Det behandlade vattnet släpps sedan ut genom en rörledning
på botten utanför Lidingö.

750 000 personer
Idag uppgår antalet anslutna kommuner i Käppalaförbundet
till tolv stycken, och antalet anslutna personer är närmare
500 000. Man beräknar en ökad anslutning fram till år 2040
till 750 000 personer. Av den anledningen planerar man en
utbyggnad av verket.
Redan i dag producerar verket stora mängder fjärrvärme
och fordonsgas. Gasen transporteras i en rörledning till Dalénum för tankning av öns bussar. I framtiden har man planer
på att öka produktionen av fordonsgas. Dessutom ska man ta
emot 30 000 ton organiskt avfall för att kunna öka produktionen av biogas.

Vilka blir verkningarna
Verket kommer nu att söka tillstånd för att hantera de större
volymerna avloppsvatten. För att klara en ökad avskiljning av
kväve planerar man att införa en så kallad kolkälla. Kolkällan
utgör ”mat” till de bakterier som avskiljer kvävet från vattnet.
Kolkällan kan vara metanol eller etanol – som också måste
transporteras till verket.
Trots denna ökning kommer utsläppen av kväve och fosfor
att minska. Men tyvärr kommer utsläppen av kväve till luften
då i stället att öka och slamtransporterna på vägarna kommer
att bli fler. Det lär bli 55 tunga lastbilstransporter per vecka,
mot dagens 20.
De ökade utsläppen i luften kommer tyvärr att bidra till

den globala uppvärmningen. Styrelsen i Högberga-Breviks
villaägareförening har funderat på konsekvenserna för södra
ön. Slamtransporterna på vägarna kommer säkert att påverka
trafikmiljön, inte minst på den slingriga sträckan mellan Högberga och Skärsätra. På vår fråga om man i sin planering tagit
höjd för ”den felande länken” vid Skärsätra, svarade man att
det skulle man studera i sin kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Vi har från föreningens sida framfört att när det gäller
slamtransporterna borde man kunna tänka nytt. Man borde
kunna pröva om inte sjötransporter kan vara ett realistiskt
alternativ. Det har bland annat visat sig fungera mycket
bra med fartygstransporter av naturgas från Nynäshamn
till Stadsgården. Utmaningen här är att Käppalaverket visserligen ligger nära vattnet, men saknar egen kaj. Vi har då
framfört idén om att trycka slammet genom en rörledning
till den närliggande ön Stora Höggarn, där det redan finns en
stor färdig kajanläggning. Stora Höggarn är i privat ägo och
markägaren har förklarat sig klart positiv till förslaget.
Vi anser att detta förslag borde utredas närmare. Initialt
kommer visserligen investeringskostnaderna för en rörledning att bli påtagliga, men fartygstransporter blir på sikt mer
kostnadseffektiva än vägtransporter. Och borde inte miljön
också ha ett pris? n
Johan Ahlbom

Årsmötet 24 april
Välkomna till årsmöte som hålls i Käppalaverket den 24
april kl 19.00. Vi får en visning och föredrag om anläggningen. Ingen föranmälan.
Förutom att vi kommer att tala om Käppalaverket, så
kommer frågan om Breviksplanen att lyftas (se artikel på nästa
uppslag).
Ett förslag till nya stadgar har
arbetats fram, som årsmötet ska
ta beslut om. Förslaget finns på
hemsidan lidingovillor.se. Du kan
också beställa det från föreningens sekreterare Andreas Lindberg, telefon 08-766 05 03.
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Mer fotboll på
Breviksplanen?
IFK LIdingö Fotboll vill bygga ut Breviksplanen. Man planerar att lägga konstgräs på den
nuvarande gräsplanen, bygga staket och belysning, samt anlägga en mindre träningsplan
och parkering, bland annat. Vissa tycker det är bra, andra är kritiska. Nu vill vi veta vad
de boende i Brevik tycker.

I

FK LIdingö Fotboll växer och föreningen bedriver en omfattande
och viktig verksamhet. I dag
räknar man sig som den största
idrottsföreningen på Lidingö med cirka
3 000 spelare. Men träningsmöjligheterna är begränsade. I dag täcker utbudet behovet, men det växande behovet
gör att man i framtiden behöver fler
fotbollsplaner att träna och spela på.
Man har räknat ut att Lidingö har
minst antal kvadratmeter fotbollsplan i
förhållande till antalet invånare jämfört
med andra kommuner runt Stockholm.
Detta trots att det finns 26 fotbollsplaner på Lidingö. Med detta som bakgrund
har man bedömt att Breviksplanen är
mest lämpad att bygga ut. Det finns andra beräkningar gjorda av en Breviksbo
som visar att siffran 26 är fel. Det ska
vara 44 planer. I så fall hör Lidingö till
de kommuner i Stockholm som har flest
antal planer per invånare.
IFK Lidingö Fotboll har arbetat fram
ett ambitiöst utvecklingsprogram för
Breviksplanen. Förslaget är i sin linda
och är inte godkänt av staden. Förslaget
bygger på flera delar:
• Den
existerande
gräsplanen
beläggs med konstgräs, vilket ger
möjlighet att utnyttja den bättre inte
minst på för- och eftersäsong. Underhållskostnaden blir också lägre än
vid naturgräs.
• Den lilla gräsplanen mellan hundrastgården och omklädningshuset,
som egentligen är en naturlig ängsmark, men idag utnyttjas för spontanfotboll, vill man bygga om till en
7-mannaplan med konstgräs.
• Konstgräsplanerna måste hägnas in
med staket, för att inte bli sönderkörda av mopeder och bilar. Det kan bli
ett lika högt staket (5 meter) som det

existerande, eller 1 meter.
• Båda fotbollsplanerna ska också förses med belysning så de kan användas kvällstid.

Parkering på hundrastgården
För att få bort parkeringsproblemen
utmed Löparstigen föreslår IFK Lidingö att en ny parkeringsplats byggs
där den nuvarande hundrastgården ligger. Infarten ska bli från Seglarvägen
mittemot båtklubbens lilla klubbhus.
Hundrastgården kan istället placeras
på ängsmarken på andra sidan Stora
Allén. Som alternativ föreslår man ängsmarken väster om Svandammarna.
För att den gamla parkeringsplatsen inte ska kunna utnyttjas för sitt
gamla ändamål föreslår man anläggande av ytterligare två tennisbanor där
parkeringen ligger idag.
Om IFK Lidingö får igenom sitt
förslag kommer de att finansiera konstgräset, om staden anlägger parkeringsplatserna. Vem som ska bekosta de
nya tennisbanorna och hundrastgården
är okänt.

För och emot
Johan Ahlbom, som bor i Brevik poängterar:
– Breviksängarna är med sin tusenåriga kulturhistoria, sin naturskönhet
och sitt öppna landskap omistliga för
Breviksborna, säger han. Ängarna är i
stadens planer fastlagda som parkmark.
Sedan långt tillbaka är Breviksplanen
avsedd för att täcka det lokala behovet
av fotbollsspelande för Högberga och
Breviksområdet. Dagens 2,5 planer
torde fylla det behovet väl. Dessutom
är tillfartsvägarna smala och går genom tätbebyggda villaområden. Det
finns andra platser på Lidingö som är
mer centralt belägna och passar bättre.

När det gäller parkeringsproblem på
Löparstigen är alla överens. IFK Lidingö
tycker det är ett bekymmer, liksom
Breviksbor och framför allt de boende
på Löparstigen. Detta skrev vi om för ett
par år sedan i Nya Meddelanden.
Att använda hundrastgården till
parkeringsplats är kanske inget som
hundägarna uppskattar, i stället borde
utrymmet bakom omklädningshuset
kunna användas. Villaägareföreningen
föreslår att ett alternativ som borde
undersökas är att använda båtklubbens mark till parkeringsplats. Under
april till oktober ligger båtarna i vattnet
och ytan är fri för att användas till andra ändamål. I stort sett samma period som fotbollsplanen används som
mest. Då skulle också trafiken ledas via
Seglarvägen, vilket är bättre än de smala vägarna Västra Allén och Löparstigen.
Nackdelen är möjligtvis att avståndet till
fotbollsplanen är något långt.
– Det 5 meter höga stängslet runt
dagens konstgräsplan förfular hela
Breviksängarna, säger Johan Ahlbom.
Borde det inte kunna sänkas nu eftersom gräset runt planens alla sidor numera klipps, så att hitta bollar är inte
alltför svårt?

Miljöproblem
Ett annat problem är att grannarna
drabbas av ljudstörningar eftersom planen ligger placerad i botten på en naturlig sänka som fungerar som en stor
amfiteater. Det problemet är dock svårt
att ändra på.
Johan Ahlbom är naturvårdskonsult
och väl insatt i miljöfrågor. Han tar upp
ett allmänt problem med konstgräs:
– Anläggande av konstgräsplaner må
verka harmlöst, men miljömässigt medför det en stor risk eftersom konstgräset
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Så här tänker IFK Lidingö fotboll att Breviksplanen kan konverteras.

fylls med ett granulat som är baserat på
nermalda bildäck. Zink och fenoler kan
läcka ut och allvarligt skada växt- och
djurliv. Ett nytt miljömässigt bättre granulat finns på marknaden men används
inte av staden.
En annan miljöfara är närheten till
Svandammarna, med deras djurliv av
bland annat grodor och salamandrar

som är mycket känsligt.
– Jag har inventerat området och här
finns samtliga fem fridlysta groddjursarter på Lidingö och däribland EU-skyddade arten Större vattensalamander,
berättar Torbjörn Peterson, som är expert på kräldjur. Jag har jag svårt att tro
att ingrepp i naturen som skulle kunna
skada dessa djur går att genomföra. n

Vad
tycker
du?
Gör din röst hörd kring förslagen
om utveckling av Breviksplanen.
Skicka ett mejl till föreningens
sekreterare Andreas Lindberg på
adressen:
andreas@ifkmedia.se
• Skriv ”ja” om du röstar för IFK
Lidingös förslag.
• Skriv ”nej” om du röstar mot
förslaget.

Förslaget innebär bland annat att den relativt nyanlagda hundrastgården skulle
göras om till parkering. Hundarna skulle få en ny rastgård på andra sidan av Stora
Allén.

Senast den 1 maj vill vi ha din röst.
En röst per hushåll. Förslaget
kommer också att diskuteras på
vårt årsmöte i Högberga-Breviks
villaägareförening den 24 april kl
19.00 på Käppalaverket.
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Välkommen på vandring i Brevik

Från ABBA till ABBA
Villaägareföreningen anordnar en
vandring i vårt område, med fokus
på kända människor som bott eller
bor här. Det blir den 27 maj kl 19.00.
Vandringen beräknas ta två timmar.

V

andringen kommer att börja
vid Norrkroken 4 där ena
halvan av ABBA, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad bodde på 1970-talet. Vi kommer att
sluta vandringen där andra halvan av
ABBA bodde.
Leif Rahmqvist köpte Bennys och
Fridas hus. Leif Rahmqvist drev sin fars
företag Eric Rahmqvist, som ligger i
Gåshaga, i många år. Företaget drivs
nu av sonen Jesper och omsätter över
200 milj kr.
Vi kommer att gå ner för Drömstigen, där kapellmästaren och musikern
Anders Berglund bodde under några år.
Sven Ågrup bor fortfarande kvar på
Trädgårdsvägen 36. Han var chef för
AGA 1970–1980. Två av hans barn bor
också i området: Jonas bor på Drabantvägen och Niklas bor Löparstigen.

Sveriges Bilradios fader
CG Hammarlund bodde på Trädgårdsvägen 21 med sin fru Ulla och de två
pojkarna Peter och Thomas, från tidigt
på 1960-talet. CG Hammarlund började
sin karriär som framgångsrik rally- och
racerförare för bilmärket Porsche. Efter sportbilskarriären arbetade han på
Svenska BP och sedan på NTF. Han
gjorde sig mest känd för svenska folket
som programledare för Sveriges Bilradio som sändes under åren 1956 till
1973. En Högbergabo var producent för
programmet, nämligen Hasse Alfredson. CG dog 2006.
Denna tomt är bara en del av en
mycket större tomt som tidigare sträck-

te sig upp mot Södra Kungsvägen. CG
Hammarlund köpte hela tomten i slutet
av 1950-talet av Arnfeldt. Huset som då
fanns där brann. CG lät riva huset och
stycka av tomten i flera mindre tomter
och sålde av dem. Pengarna räckte till
att finansiera en stor del av bygget av
villan på Trädgårdsvägen, som bland
annat har tvåbilsgarage och pool i
bottenvåningen. Ulla dog 2009.
Pierre Wilkner, skådespelare vid Dramaten, växte upp på Drabantvägen 3.
Han är son till skådespelerskan Gertrud
Fridh.

Flera kändisar i samma hus
I huset på Drabantvägen 3 bodde senare två kända familjer efter varandra.
Först flyttade Helena Bergström och
Colin Nutley in runt 1997 med dottern
Molly. Sonen Tim föddes här. Därefter
flyttade Ulf Spendrup med familj in här.
Ulf Spendrup driver, tillsammans med
sin bror Jens, Spendrups bryggeri. Han
flyttade till Sjöstigen i Högberga i början på 2000-talet. Det var när Spendrups flyttat och en ny familj flyttade in,
som huset drabbades av en eldsvåda
på vinden i samband med renovering.
Inga Gill och Karl-Arne Holmsten
bodde i många år på Hövdingevägen
2. Paret bodde här från tidigt 60-tal
med dottern My Holmsten. Karl-Arne
dog 1995, Inga Gill bodde kvar några år,
flyttade in till stan och dog kort därpå,
år 2000. Inga Gill var en mångsidig
skådespelare både på teater och film.
Med tiden spelade hon mer komiska
roller. Karl-Arne Holmsten var en omtyckt skådespelare och medverkade i
ett 80-tal filmer. Under 1950-talet fick
han ofta rollen som ”förste älskare”.
Han spelade med i filmer av bland andra Hasse Ekman och Ingmar Bergman.
Högre upp i backen bor fortfarande
Jan Sandquist på Hövdingevägen 6.

Han arbetade i många år på Rapport,
både som programledare och utrikeskorrespondent. Han spelade gärna
musik och bildade Rapportredaktionens orkester Nyhetsbandet.
På Trädgårdsvägen 14 bodde regissören Per-Axel Branner och skådespelaren Gunn Wållgren från 1950-talet. De
hade två döttrar. Per-Axel Branner skrev
ett tiotal filmmanus och regisserade ett
tjugotal filmer. Per-Axel Branner dog
1975. Gunn Wållgren var en av Sveriges
mest framstående karaktärsskådespelare från 1940-talet till 1980-talet. Hon
medverkade i ett 30-tal filmer och tvpjäser. 1982 blev hennes sista roll i Ingmar Bergmans Fanny & Alexander. Hon
flyttade från huset i slutet av 1970-talet
och dog 1983.

... till andra halvan ABBA
Så har vi kommit till slutet av vår vandring, Trädgårdsvägen 7. Här låg tidigare
en stor villa byggd i början av förra seklet, med 16 rum, takterrass, pool på
baksidan och tvåbilsgarage. En byggherre köpte det enorma huset i mitten
av 1970-talet, rev det och styckade upp
tomten och lät bygga fyra villor 1976.
Björn Ulvaeus och Agneta Fältskog
köpte ett av husen, Trädgårdsvägen
7A. 1979 skilde de sig och flyttade till
Jupistervägen i Käppla respektive Björkuddsstranden i Killinge.
Om vi skulle promenera hela
Trädgårdsvägen bort hamnar vi vid
Seglarvägen och där fortsätter Kullavägen på andra sidan. I det stora
gula huset på höger sida bodde en på
sin tid mycket berömd person, Vicke
Andrén, som var konstnär i början av
1900-talet. Han var illustratör, men också en erkänd målare. Han gjorde bland
annat takmålningar i Kungliga Operan,
Oscarsteatern, Gustaf Vasa kyrka och
van der Nootska palatset. n
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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 100 kr!
Anderssons Blomsterhandel

Järnia Lidingö

Torsvikssvängen 7A. 10% (ej förmedling och
blomstercheckar).

Skärsätra torg. 20% på färg, 10% på övrigt.

Bodalsgaraget

Kostervägen 4, Bodal. 10% på hyra av bil eller släpvagn.

Lidingö Bilcenter

Vasavägen 76 (Hantverkshuset). 10% på listpriset på däck.
Bröderna Anderssons Glasmästeri
Förrådsvägen Stockby. 10% – gäller ej offererade varor.
Elvaruhuset i Lidingö AB
Islinge hamnväg, Torsvik. Upp till 7%.
Games4kids.se

www.games4kids.se 10% vid köp på hemsidan av spel för
barn (ex. Kalle Kunskap, Bamse, Mumin).
Handelsbanken Larsberg
Vid öppnande av Allkort: första årsavgiften gratis
(värde 250 kr).

Lidingö Järn och Färghandel AB    
Stockholmsvägen 72. 10% om man visar upp medlems-

beviset. Butiken kommer då att erbjuda ett rabattkort som
medlemmen ska använda i fortsättningen.

MA Bilglas

Vasavägen 76 (Hantverkshuset). 200 kr rabatt vid byte av
bilglas.

Preem

Södra Kungsvägen 84. 25% på hyra av bil, släpvagn, trailer,
samt biltvätt.

Happy Homes Ljungbergs Färg AB

Torsviks centrum. 10%
JS Hyrservice

Frihamnen till höger efter Banankompaniet. 10% på bilhyra.
15% på maskinhyra. 10% på VVS och rör. 20% på arbetskostnaden för reparation av trädgårdsmaskiner (snöslungor och gräsklippare).
Preem är ny
rabattgivare.

!
Öppet alla

Handla för minst 500 kronor och du

9–21
MATEXTRA BREVIK
får 10 % rabatt viddagar
ett köptillfälle.
BREVIK

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

Gäller tom 31maj 2009

ICA Käppala Presentkort

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

Namnteckning
Köpsumma
Kassörens sign.

Rabatt
31 april
maj 2014
Gäller tom 15
2012

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t o m 31 maj 2014.

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

Medlemskort 2014–2015
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller t o m 30 april 2015.
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Dags för rensning!

Valborg i Killinge

Valborgsfirande sker som vanligt den
30 april med brasa, körsång och kaffe i
Killingeparken. Vår förening bidrar som
vanligt med ett ekonomiskt bidrag.
Uppläggning av material sker tidigast
13 april, senast måndag 29 april. Till
er som har stora lass på släpkärra –
vänligen åk till Södergarn. Brasan får
vara max 8 meter i diameter. Bygg på
höjden.
Risken för försumpning är stor för de
delar av Breviksängarna som ligger
norr om fotbollsplanen och parkeringen. Vattnet står upp mot de intilliggande villatomterna. Det växer till och
med vass på ängen och träden dör. Problemet är att de diken som gick utmed
Stora Allén är i dåligt skick och till vissa
delar borta och i andra fall ersatta med
rörledning. Avrinningen blir mycket dålig, men skulle kunna förbättras.
Förr i tiden fanns också träd i allén

som sög upp mycket vatten.
Styrelsen har varit i kontakt med
Lidingö stad och påpekat detta. Vad
som behöver göras är att rensa de
befintliga dikena och högtrycksspola
det rör som går förbi fotbollsplanernas kortsidor. Det är drygt 100 meter
långt och eftersom lutningen är dålig
så har det satts igen av löv och skräp.
Det skulle vara en enkel men effektiv
åtgärd. Vi hoppas på gehör.

Bullerskydd

Loppis i
Killingeparken

I skrivandes stund beslutar Miljö- och
byggnadsnämnden om bygglov för
bullerskydd utmed Lidingöbanan på
vissa delar mellan Högberga och Brevik.

Lidingövillor
Lidingövillor håller årsmöte den 6 maj
i Ansgarskyrkans lokaler.

Den 13 september 2014 anordnar Killingevillor loppis. Breviks- och Högbergabor är också välkomna att delta.
Boka bord (150 kr) hos Maud Brännström 070-270 17 95 eller mejl: maud.
brannstrom@hotmail.com. Mer info
kommer att finnas på lidingovillor.se
under fliken Killingevillor.

Programmet
Kl. 19.15 Kaffe, saft och bullar säljs
Kl. 20.00 Tal inför våren
Sånger av Lidingö Vox
Kl. 20.15 Brasan tänds
För säker och bra eldning:
• Inga stubbar eller stockar, som
kräver lång vakthållning
• Inte möbler eller järnskrot /plast
• Inget målat eller impregnerat virke
• Inget löv- eller jordmaterial
• Lastpallar sparas för bygge av estrad.

Sista brasan?
Killingevillor söker brasvakter för
en till tvåtimmars-pass. Anmälan eller
frågor tar du upp med brasansvarig
Maud Brännström 070-270 17 95 eller
mejl maud.brannstrom@hotmail.com.
Killingevillor vädjar om din medverkan. Om de inte får tag i fler vakter
kan brasan ”brinna inne” nästa år.

! 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 2015.
Anderssons Blomsterhandel: 10% (ej förmedling och
blomstercheckar).
Bodalsgaraget: Upp till 20% på däck.
Bröderna Anderssons Glasmästeri: 10% – ej offererade varor.
Elvaruhuset i Lidingö AB: Upp till 7%.
Games4kids.se: 10% vid köp på hemsidan av spel för barn samt
språkutbildning. Games4kids.se
Handelsbanken Larsberg: Vid öppnande av Allkort:
första årsavgiften gratis (värde 250 kr).

JS Hyrservice: 10% på bilhyra. 15% på maskinhyra. 10% på VVS
och rör. 20% på arbetskostnaden för reparation av trädgårdsmaskiner (snöslungor och gräsklippare.
Järnia Lidingö: 20% på färg, 10% på övrigt.
Lidingö Bilcenter: 10% på hyra av bil eller släpvagn.
Lidingö Järn och Färghandel: 10% om man visar upp medlemsbeviset. Butiken kommer då att erbjuda ett rabattkort som medlemmen skall använda i fortsättningen.
Happy Homes Ljungbergs Färg: 10%
MA Bilglas: 200 kr vid byte av bilglas.
Preem: 25% på hyra av bil, släp, trailer, samt biltvätt.
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Båtklubben planerar
för framtiden

I Breviks Båtsällskap arbetar man för
fullt med att bli ännu mer miljömedvetna. Från och med i år är användandet
av så kallade ”blödande” bottenfärger
förbjudna. Endast hårda bottenfärger
tillåts och de ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Redan nu rekommenderar klubben att man ska undvika
bottenmålning över huvud taget. I stället hänvisar man till båtbottentvätten i
Käppala.
Ett annat stort projekt som man hoppas ska bli verklighet är att byta ut
en av bryggpontonerna i hamnen och
lägga ut två nya. Det skulle ge 10–15
nya platser i hamnen. Pontonerna finansieras av Lidingö Stad, y-bommar
och belysningsstolpar ska klubben stå
för. Arbetet kan påbörjas i höst efter
att båtarna kommit upp på land igen.
Sjösättning sker den 26 april i år.

Breviksbadet öppnar
den 25 maj (prel)
Minigolfbanan har renoverats inför säsongen 2014. På sommaren anordnas
sommarläger med massor av aktiviteter. Åldersgrupper 4–12 åringar (Gruppindelningar 4–6 år, 7–9 år och 10–12 år).
Lägren innehåller roliga aktiviteter som
gympa, målning, sagor, dans, musik,
minigolf, simning och mycket mer. Barnen får lunch, mellanmål och frukt under dagen. Tider: måndag till fredag
09:00–17:00. Simskola 45 minuter ingår
tillsammans med alla andra aktiviteter
under dagen.

Tennisskola
Även i år arrangeras tennisskola för
barn och ungdom av Breviks Tennisklubb. Grupper sätts samman utifrån
både ålder och spelvana. Förra året
fanns grupper med allt från femåriga
nybörjare till tävlingsspelande ungdomar och motionsspelande vuxna.
Tanken är att alla får spela med professionell tränare cirka 1 tim 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.

Telegrafberget dröjer

Fler historier från
Högberga Brevik
En kväll i januari samlades ett 20-tal
medlemmar på restaurang Mysingen
för en berättarkväll. Många historier
kom upp, minnen från förr om personer, hus och affärer. Det var en mycket
trevlig kväll och resultatet kommer att
bli en bok. För tre år sedan kom boken
”Historier från Brevik och Högberga” ut.
Nu finns material att sammanställa till
en del två.
Men först
måste ett antal intervjuer
göras och de
spännande
berättelserna
skrivas ned.
Redaktionen
hoppas att
man ska bli
klar för tryck
till våren
2015.

Receptet från Sabis

Citron- och rosmarinfylld vildsvinsstek +
rostade grönsaker

4 portioner
Ca 600 g vildsvinsstek
1 vitlök
Några kvistar färsk rosmarin
1 citron
4 schalottenlökar, skalade och skurna i
klyftor
½ röd chilifrukt, finhackad och med
kärnorna uttagna
2 palsternackor skurna i stavar
2 morötter skurna i stavar
Salt och svartpeppar
1 stektermometer
Gör så här:
Sätt ugnen på 150 grader.
Skär små fickor i köttet och tryck in vitlöksklyftor från halva vitlöken, rosmarin och
finrivet citronskal från halva citronen.
Bryn köttet väl i olivolja så det får en fin
stekyta.
Lägg köttet i en ugnsform eller stekgryta
och fyll på med löken, chilin och rotfrukterna. Lägg också i den halva citronen och den
halva vitlöken.
Salta och peppra.
Ugnsbaka alltihop tills köttet har en innertemperatur på ca 68 grader.
Ta vara på den goda stekskyn till såsen.

Kantarellsås

Den bebyggelse som Nacka planerar
vid den gamla hamnen där restaurang Telegrafberget ligger och längs
vägen inåt land kommer att bli försenad. Man tänker sig cirka 300 bostäder,
3 000 kvm kommersiella lokaler, att
ordna en brygga för turbåtar och att
återuppbygga den gamla telegrafen. Men vid ett sammanträde i Nacka
kommunstyrelse i januari konstaterades att det saknas ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra
projektet. Man ska därför pröva frågan
om ytterligare exploatering. Enligt planarkitekten Tord Runnäs bör man ha
kommit fram till ett beslut före sommaren. Sedan dröjer det kanske ett år
innan man påbörjar arbetet.

400 g kantareller
1 gul lök
Smör till stekning
½ dl portvin (kan uteslutas)
4,5 dl vispgrädde
1 msk kantarellfond
3 tsk kinesisk soya

Gör så här:

Ansa svampen och skär den i mindre bitar.
Skala och finhacka löken.
Lägg svampen i en stekpanna tillsammans
med en rejäl bit smör.
Stek på hög värme.
Häll av överflödigt smör och lägg i löken.
Låt den fräsa med tills den är glansig.
Tillsätt portvinet och låt det koka in så
nästan all vätska är borta.
Häll på grädde, soya och fond.
Låt såsen koka ihop till lagom konsistens.
Red ev. med lite maizenaredning.
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RESULTATRÄKNING		 2013

Breviks kyrka
Varje onsdag 9-11.30 öppen förskola.
Varje torsdag 13-15.30 öppen förskola.
Varje onsdag 13-15 är det café i

Breviks kyrka (församlingssalen).
Kaffe/te med smörgås och kaka 20 kr.
Söndag 6 april
11.00 Musikgudstjänst, Staffan
Simonsson. Alla Breviks körer. Musiker Li
Ringquist Östman och Martina Möllås.
Söndag 13 april
11.00 Gudstjänst, Sara Kjellerhag.
Musiker Maria Hulthén.
Långfredagen 18 april
15.00 Musikgudstjänst,

Carina Nilsson. Stabat Mater av
Pergolesi. Kyrkokören, Bodals Kammarkör.
Påskdagen söndag 20 april
11.00 Gudstjänst, Anna Norrby och
Monica Mannberg. Kyrkokören
och Bodals Kammarkör.
Musiker Li Ringquist Östman.
Annandag påsk måndag 21 april
15.00 Barnkörkonsert. Vivaldis
Gloria. S:ta Anna barnkörer och
Chorallerna Midi.
Lördag 26 april
14.00 Konfirmation, Staffan Simonsson.
Söndag 27 april
11.00 Gudstjänst, Staffan Simonsson.
Musiker Maria Hulthén.
Söndag 4 maj
11.00 Gudstjänst, Monica Mannberg.
Tisdag 6 maj
19.00 Vårkonsert. Gospelkören,
Dirigent Martina Möllås.
Lördag 10 maj
14.00 Konfirmation, Monica Mannberg.
Söndag 11 maj
11.00 Gudstjänst, Staffan Simonsson.
Lidingö Kids. Musiker Martina Möllås.
16.00 Konsert, musik av John Rutter,
bl a Gloria. Bodals Kammarkör.
Måndag 12 maj
18.00 Konsert med Breviks Minikör,
Chorallerna Mini och S:ta Anna Mini.
Fredag 16 maj
Biskopsvisitation.
Lördag 17 maj
14.00 Konfirmation, Mia Ström.
Söndag 18 maj
11.00 Gudstjänst, Sara Kjellerhag.

Musiker Maria Hulthén.

16.00 Konfirmation, Christine Koskull.

Tisdag 20 maj
18.00 Vårkonsert, Lidingö Kids. Dirigent

Martina Möllås.

2012
		 Kronor
Kronor
INKOMSTER
		
Årsavgifter
34 425
35 175
Gåvor
600
225
Annonsintäkter
2 500
2 000
Historieboken 		
2 400
Kapitalinkomst
695
1 393
Summa inkomster
38 220
41 193
KOSTNADER			
Föreningsmeddelanden, kopiering
34 982
28 446
Valborgsmässofirande
3 500
3 500
Årsmöte
2 100
2 163
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
1 820
1 804
Parkbänkar (kr 18 000 - 9 325)		
8 675
Badkättingar (Kragenäsbadet)		
3 004
Diverse kostnader
4 091
4 601
Skatt
44
31
Summa kostnader
46 537
52 224
ÅRETS RESULTAT
-8 317
-11 031

BALANSRÄKNING

2013-12-31
2012-12-31
Kronor
Kronor
Tillgångar			
Bank
56 665
55 970
PlusGiro		
17 972
41 417
SUMMA TILLGÅNGAR
74 637
97 387
Föreningsmedel			
Vid årets början		
56 782
67 813
Årets resultat		
-8 317
-11 031
Vid årets slut
		
48 465
56 782
Skulder				
Förskottsbetalda årsavgifter		
24 600
21 075
Förskottsbetalt porto			
125
Bidrag parkbänkar 					
18 000
Skatteskuld				47
55
Övriga skulder
1 525
1 350
Summa skulder
26 172
40 605
FÖRENINGSMEDEL + SKULDER

74 637

97 387

Sålda fastigheter

I Högberga och Brevik de senaste månaderna
Adress
Södra Kungsvägen 216A
Östervägen 13
Kullavägen 21
Saltsjövägen 15A
Östervägen 15
Ekstigen 3
Kullavägen 13B
Norrkroken 7
Vårdkasstigen 8
Bovetevägen 1B
Höguddsvägen 2B
Tunavägen 7B
Trädgårdsvägen 9B

Boyta
114
185
224
212
235
349
157
205
179
135
280
175
210

Tomt
581
925
1 456
800
974
1 935
1 435
830
1 069
803
1 223
958
1 473

Pris
5,40 milj
12,60 milj
14,22 milj
12,00 milj
10,06 milj
14,20 milj
8,35 milj
9,15 milj
6,00 milj
7,00 milj
16,50 milj
8,70 milj
8,44 milj

Datum
20 feb
27 jan
17 jan
15 jan
23 dec
18 dec
16 dec
6 dec
2 dec
29 nov
29 nov
1 nov
31 okt
Källa: booli.se
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2013
STYRELSEN har efter årsmötet haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Redaktör & sekreterare
Kassaförvaltare
Kvartermästare
Ansvarig Kvartersombuden
Ansvarig Medlemsförmåner
Suppleanter

Christer Åkerhielm
Johan Ahlbom
Andreas Lindberg
Håkan Helander
Johanna von Schoultz
Birgitta Sjöberg
Elisabet Bergknut
Olof Melin, Brun Ulfhake

REVISORER har Anders Ahlqvist och Sten Bjurström varit.
REPRESENTAT i Lidingövillor – Lidingö Villaägareföreningar
i Samverkan (LVS) – för föreningen har varit Bengt Högberg.
VALBEREDNINGEN har bestått av Bengt Högberg, sammankallande, och Anders Wikman.
KVARTERSOMBUDEN: Birgitta Sjöberg har varit samordnare
under 2013. Kvartersombuden har skött utdelningen till medlemmarna av föreningens tidning Nya Meddelanden.
STYRELSESAMMANTRÄDEN har ägt rum den 21 januari,
7 mars, 3 juni (konstituerande möte), 2 september och
24 oktober.
ÅRSMÖTE hölls på Högberga gård den 27 april. Efter mötet
fick deltagarna höra ett uppskattat föredrag om byggnadens
historia. Därefter serverades en lättare förtäring och ett glas
vin.
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december
2013 hade föreningen 441 betalande medlemmar (2012: 455).
Härtill kommer nio prenumeranter på tidningen.
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk
rapport. Av denna framgår att föreningens resultat för 2013 var
–8 317 kr (2012: –11 031 kr) och en balansomslutning på 74 637
kr (2012: 97 387 kr) varav eget kapital den 31 december 2013
var 48 465 kr. Spridning av information, bland annat genom
Nya Meddelanden, är en väsentlig uppgift och samtidigt en
dominerande utgift för föreningen. Årsmötet den 27 april 2013
beslöt – på styrelsens förslag – att höja årsavgiften för 2014
till 100 kronor (tidigare 75 kr), eftersom föreningen gick med
underskott 2012 och att det beräknades bli ett underskott även
2013.
Styrelsen har under året arbetat med och informerat om bland
annat:
• SKÖTSEL AV PARK- & NATURMARK: Styrelsen har, i samverkan med Lidingö stad, arbetat med frågan om förbättrad
skötsel av park- och naturmark i vårt område. Föreningen har
uppdaterat den lista över önskvärda insatser inom områdets
park- och naturmark som i maj 2012 överlämnades till staden.
En parkvandring med företrädare för staden har under det
gångna året genomförts för att bland annat diskutera Breviksängarnas skötsel. Föreningen har fått gehör för införande av
slåtter av vägkanter och dikesrenar i anslutning till Breviksängarna. Likaså har staden på föreningens initiativ återupptagit
slåtter på ängarna väster om Svandammen. Föreningen har
dessutom påtalat behovet av dikesrensning runt Breviksängarna, parkbelysning i Stora Alléns nedre del, parkbelysning
utmed Höguddsstranden, komplettering av alléträd utmed
Stora Allén och Kostigen samt uppsnyggning av den lilla
holmen i Svandammen. Föreningen har vid ett flertal tillfällen
påtalat för staden att belysningen på Breviks Idrottsplats inte
fungerar som den ska, samt att dräneringsledningar i mark vid
bollplanen är igensatta.
• PARKBÄNKSINSAMLING: Föreningen har efter insamling
bland medlemmarna bidragit till utplacering av sex parkbän-

kar i området. Därutöver har Breviksbor själva bidragit med
ytterligare tre bänkar. Bänkarna har under 2013 utplacerats
i samråd med föreningen. Sponsorskyltar på bänkarna har
också monterats, men kommer att göras om.
• HISTORISK SKRIFT OM BREVIK OCH HÖGBERGA: Den
historiska skrift över området som redigerats och sammanställts av Andreas Lindberg är nu i princip slutsåld. En mindre
upplaga finns dock kvar till försäljning genom sekreteraren.
• SKÖTSEL AV MARK VID KRAGENÄSBADET: Föreningen
har ett avtal med staden angående skötseln av marken kring
Kragenäsbadet. En mindre röjning av sly utmed stigen har
genomförts under sommaren.
• HASTIGHETSGRÄNSER: Den översyn av hastighetsgränserna på områdets vägar som staden genomfört, har stötts av föreningen. Nya fartgränser, bland annat innehållande 30 km/tim
på samtliga lokalvägar i vårt område, har införts under 2013.
• PULKABACKEN: Med syfte att undvika olyckor vid Pulkabacken med utrusande barn bland parkerade bilar ansökte föreningen hos staden om temporärt stoppförbud under vintern
utmed vägkanten närmast pulkabacken. Staden beslutade att
följa föreningens förslag och skyltade upp stoppförbudet före
vintersäsongen.
• NYA SPÅRVÄGEN: Under året har byggandet av den nya
spårvägen genom området kommit igång. Föreningen bevakar
frågan och har bland annat i Nya Meddelanden behandlat den
ersättande busstrafiken.
• ANGRÄNSANDE VILLAFÖRENINGAR: Under året har diskussioner skett med Östra Mölna Byalag samt med Klippuddens Bostadsrättsförening Gripen om ett samarbete. Från och
med 1 januari 2014 är de 17 hushållen vid Klippudden medlemmar i Högberga-Breviks villaägareförening.
• NYA MEDDELANDEN OCH WEBBSIDAN: Föreningens informationstidning Nya Meddelanden har under 2013 utkommit
med två ordinarie nummer, nr 91 och 92. Tidningen sprids
förutom till föreningens medlemmar även till många av stadens tjänstemän och beslutsfattare. Föreningens sekreterare
och redaktör Andreas Lindberg sköter även Högberga-Breviks
villaägareförenings hemsida och LVS webbplats: www.lidingovillor.se.
• MEDLEMSFÖRMÅNER: Elisabet Bergknut har tagit över
ansvaret för arbetet med ekonomiska förmåner för medlemmarna samt för annonser i Nya Meddelanden.
• LIDINGÖVILLOR – Lidingö Villaägareföreningar i Samverkan (LVS): Högberga-Breviks villaägareförening är medlem
i Lidingövillor och har deltagit i Lidingövillors möten under
2013. Vi har till Lidingö stad, genom Lidingövillor påtalat och
föreslagit åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i vårt
område. Även andra frågor som infartsparkering och båttrafik
är frågor som vi drivit gemensamt med övriga villaägareföreningar genom Lidingövillor.
• EKONOMISKA BIDRAG: Föreningen har lämnat ekonomiska
bidrag till arrangemangen vid föreningen Killingevillors valborgsmässoeld, till Grannsamverkans bevakningsbil samt till
Lidingö Föreningsråd.
Lidingö i februari 2014

Christer Åkerhielm Johan Ahlbom
Ordförande
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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Service & öppettider i Brevik och Högberga
Breviks centrum
Hemköp Matextra

Tel 08-766 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 08-766 55 42
mån–fre 08.00–20.00
lör 10.00–18.00
sön 10.00–18.00
Frisören Rami

Tel 08-766 39 26
tis–fre 09.00–18.00
lör 10.00–14.00
Breviks Salong

Tel 08-766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice

Tel 08-766 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

Restaurang, café
Mysingen

Tel 08-766 59 10
www.mysingen.nu
alla dagar 16.00–22.00
Lidingö SuperWok

Tel 08-766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör–sön 13.00–21.00
Stenemur & Blomquist

Tel 08-766 61 31
mån–fre 09.00–13.45

Högberga konditori

Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–16.00
sön 11.00–16.00
Rest Bryggan (Gåshaga)

Tel 08-766 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 08-766 08 50

Konferens, hotell
Högberga Gård

Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se
Villa Brevik

Tel 08-766 65 00
konferens@villabrevik.se

Övrigt
Breviks Båtsällskap

Tel 08-766 19 55
info@bbslidingo.se

är Högberga-Breviks villaägareförenings medlemstidning. Den trycks
i 600–800 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

Vatten och avlopp

Gatubelysning

Mimosan förskola

Bogfelts installation och entreprenad AB.
Tel: 08-731 46 71
Jourtid (kvällar, helger, nätter) Tel 08-731 40 00

Äppelbo förskola

Förpackningsinsamlingen
Tel 0200-88 03 11

Tel 08-410 848 10
Breviks förskola

Tel 08-731 47 09
08-766 64 62

Tel 08-731 47 40

Breviksbadet

Nya Meddelanden

Tekniska förvaltningens
kundtjänst: vardagar kl.
08.30-16.00. Tel 731 33 03.
Jourtid (kvällar, helger, nätter) Tel 731 40 00
vaavfall@lidingo.se

Breviks kyrka

Fix&Färdig

Konsttryck, konst på brickor
Ann-Charlotte Svensdotter
www.artforchildren.se

Avfall, klotter, vägskador,
paker och städning av gator

info@lbr.nu

Böcker och kundtidningar
Tel 08-661 95 40
Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00

www.lidingo.se
Tel 08-731 30 00, eller:

Lidingö Breviks sjöscouter

Karoline Lind Ögren,
tel 076-219 71 71
tennisskola@hotmail.com
Hans Engström:
brevikengarnas@hotmail.se

Alinea Förlag

Felanmälan

Maintpartner AB. Vardagar kl.
08.00–16.00 Tel: 08-731 46 69
Jourtid (kvällar, helger, nätter) Tel 08-731 40 00

Breviks tennisklubbar

Företag

Lidingö stad

Öppet mitten maj–slutet augusti. Tel 731 46 25

Städning och återvinning

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 441 st i slutet av 2013. Varje anslutet hushåll räknas som en medlem. Medlemmarna är 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
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