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Förnyelse
och förändring

J

ag har nu suttit som ordförande i Högberga-Breviks villaägareförening i sju år. Det kanske inte kan tyckas vara så lång tid, men
när jag tittar tillbaka på vad vi åstadkommit under de här åren
märker jag vad mycket som blivit gjort.
En stor fråga för några år sedan var om vårt område, eller vissa vägar
i området skulle få en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Vi gjorde
en enkätundersökning, som gav dåligt med svar totalt och ingen tydlig
vägledning. År 2010 gjorde vi om den och då blev det ett tydligt resultat
för hastighetsbegränsning. Nu har vi, liksom alla mindre vägar på Lidingö
fått 30 km/tim, genom ett politiskt beslut.
Så genomförde vi två insamlingar. Först till ängsblommor till Breviksängen, vilket visade Breviksbornas stora generositet. Fortfarande ger
den sådden en hel del blommor som inte fanns förut. Det andra var till
parkbänkar, vilket också gav stor respons.
Vi har engagerat oss i olika frågor där vi märker att vi har stöd bland
medlemmarna. Förra året genomförde vi en enkätundersökning om
IFK Lidingö fotbolls planer på att bygga ut Breviks bollplan. En massiv
opinion gillade inte de idéerna. Nu är samtalsklimatet gott med såväl
IFK Lidingö som Lidingö stad i frågan. Kvar finns några olösta frågor om
speltider, parkering, etc.
Vi kunde också hjälpa till med en enkät om grodor och salamandrar
förra året. Kräldjursexperten Torbjörn Peterson gjorde en utförlig rapport
till Lidingö stad och vi hjälpte till med enkäten.
Det finns fler exempel där vår förening satt avtryck. En cykelväg på
Västra Allén kunde stoppas, vi har fått belysning i Stora Allén och de
årliga naturinventeringarna har resulterat i olika åtgärder, bland annat
rensning av Svandammen, vilket du kan läsa om i detta nummer.
För fyra år sedan kunde vi ge ut en bok med historier från Högberga
och Brevik. Det blev också en liten succé. Boken har i princip sålt slut och
nu är del 2 i full färd med att färdigställas.
Detta är några exempel på vad man kan hinna med på sju år. Vår
förening har gott renommé i stadens förvaltningar och det politiska
styret. Mycket tack vare att vi är konstruktiva och håller en öppen dialog.
Det är glädjande att se att lokal demokrati och privata initiativ kan ge
så mycket. Därför spelar villaägareföreningen en viktig roll och kommer
att göra så i framtiden också.
Därmed önskar jag alla medlemmar en trevlig påsk!

Foto: Torbjörn Zadig

Har du betalat?
Christer
Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks
villaägareförening

Vi saknar flera medlemsavgifter för 2015.
Tillsammans med denna tidning finns ett
brev och inbetalningskort för den som
missat sin betalning. Ditt bidrag betyder
mycket för vår verksamhet.
Endast 100 kr. pg nr 150 48-2.
Läs mer på sidan 7 om förmåner.

Årsmöte
den 23 april
Välkommen på årsmöte i HögbergaBreviks villaägareförening den 23 april
kl 19.00 i Breviks Båtsällskaps klubbhus. Sedvanliga årsmötesförhandlingar med bland annat information om
Breviksplanen, natur,den nya historiska
skriften, ekonmi och bekräftelse av förra årets beslut om stadgeförändringar.
Eftter mötet kommer Carl Henrik
Ankarberg att föreläsa om Mölna Gård.
Föreläsningen bygger på Hembygdsföreningens utställning på Lidingö Museum som visades tidigare i år.
Föreningen bjuder på ost, kex och
vin i pausen.

Vem äger väntkuren?

Ett rykte hos Lidingö stad säger att
den gamla väntkuren från början av
1900-talet tillhör Breviks Båtsällskap.
Detta har båtklubben ifrågasatt och
begärt att få se bevis på.
Det som är klart är att fastigehten,
det vill säga marken ägs av Ldingö
stad, båtklubben arrenderar marken.
För 15–20 år sedan målades taket
om (vilket behövs nu igen). Då utfördes
arbetet av medlemmar i båtklubben,
men färgen betalades av Lidingö stad,
vilket skulle tyda på att staden äger
väntkuren.
Väntkuren är ganska unik i sin utformning och byggdes i samband med
att Breviksborna lät driva ett ångbåtsbolag med tre båtar som trafikerade
Breviks brygga mellan 1909 och 1914.
Det är viktigt att ägarförhållandet
är utrett, så att underhåll och ansvar
ligger hos rätt ägare.
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Ännu fler historier från
Högberga och Brevik
Nu är den snart klar; del 2 av den historiska skriften. Boken blir tjockare, större och har fler
bilder. Många av historierna har aldrig publicerats förut. För dig som är intresserad av vår historia är det en riktig guldklimp! Du kan förhandsbeställa boken redan nu.
Del 1 av den historiska skriften blev en
succé. Den trycktes 2011 i 800 ex och
är i det närmaste slutsåld. Skapligt intresse, med tanke på att det finns 800
fastigheter i Högberga och Brevik.
Del 2 blir ännu mer omfångsrik; 150
sidor i större format. Boken innehåller
24 kapitel med många bilder. Några artiklar är publicerade tidigare i Nya Meddelanden, men de flesta är nyskrivna.
Sten Edholm, medlem och Breviksbo sedan barnsben, kom med idén för
drygt ett år sedan Hans tanke var att
beskriva inte bara gamla historier, utan
även något nyare, sådant som de som
bott i området ett tag, minns.
För ett år sedan anordnade vi en
berättarkväll, där ett antal medlemmar
träffades och massor av historier kom
upp. En del (men tyvärr inte alla) har nu

Utdrag ur innehållet:
Inledning

Brevik – den vita villastaden vid segelleden
Byggnader

Abeniuska villan, Villa Roskull, Villa
Westberg, Östra Mölnas radhus, Villa
Klemming, Villa Kragenäs, "Negerbyn"
Omgivningar, näringar mm

kunnat nedtecknas, men andra historier har också kommit fram.
Ordinarie pris för boken är 295 kr.
Medlemmar i villaägareföreningen får
köpa den till rabatterat pris 200 kr.
Du kan beställa boken redan idag,
så levereras den till din brevlåda när
den är tryckt i maj. Sätt in 200 kr på
pg 150 48-2. Skriv namn och adress.

Fina affärer i Brevik del 2, Filminspelningar i Brevik, Konsum i Högberga
och Brevik, Baltiska flyktingar
Breviksprofiler

Fredrik Ljungström – uppfinnare,
industriman, seglare, Erik Gottberg –
Breviks sista lantbrukare, CG Hammarlund, Heinz Decker, Konstnärer , Från
ABBA till ABBA – kändisar i Brevik

Styrelsen går vidare med Breviks bollplan
Under vintern/våren har representanter ur Högberga-Breviks villaägareförenings styrelse träffat representanter
från Kultur- och Fritidsförvaltningen
samt en styrelseledamot från IFK Lidingö fotboll. Syftet har varit att diskutera IFK Lidingös önskemål att få ökade
träningstider och om det går att få i
Brevik.
Kultur- och fritidsförvaltningen
anser att möjligheterna att bygga ut
Breviks bollplan är små. En avgörande
anledning är markförhållandena.
Hela ängen och bollplanernas underlag består av gammal sjöbotten, det
vill säga mjuk lera. Dessutom är man
tveksam till att etablera mer idrottsverksamhet just här. Bland annat finns
inte parkeringsmöjligheter och tillfartsvägarna genom villaområdet bör inte
belastas mer.
IFK Lidingö kommer inte att driva
frågan om Breviksplanen som en prioriterad fråga. Det finns flera platser på
ön och frågan kommer nu att läggas i

politikernas händer, där Breviksplanen
visserligen ingår, men inte som huvudalternativ.
Enkätundersökningen som gjordes
förra våren gav en förkrossande majoritet mot IFK Lidingös planer att
bygga ut Breviks bollplan till två konstgräsplaner. Villaägareföreningen har
diskuterat frågan och beslutat att försöka samarbeta med IFK eftersom det
finns lösningar, där föreningen kan vara
behjälplig.
Villaägareföreningen har tre konkreta förslag:
1. Öka utnyttjandegraden på den befintliga bollplanen. Under våren kom-

mer föreningen att inventera när fotbollsplanen utnyttjas och när den inte
gör det. Teorin man arbetar efter är att
planen står tom långa tider, trots att
den är bokad. Vi har fått ett schema
som visar vilka tider klubbarna har tillträde till planen. Nu ska det jämföras
med hur det ser ut i realiteten.

2. Inventera övriga bollplaner på Lidingö. En medlem har redan gjort en

inventering som visar att det finns 45
bollplaner på Lidingö i olika storlek. IFK
Lidingös främsta behov är elvamannaplaner och det är det ont om. När
Dalénum är färdigbyggt kommer man
att anlägga en elvamannaplan där.
3. Parkering i båthamnen. Drygt 100

meter från Breviksplanen ligger Breviks
Båtsällskap. Under en stor del av fotbollssäsongen ligger båtarna i vattnet
och uppläggningsytorna är fria. Sjösättning sker sista veckan i april och
torrsättning i mitten av oktober. Under
tiden däremellan kan uppläggningsytorna användas som parkering. Avståndet till Breviksplanen avskräcker
inte. Båtklubben arrenderar marken
under vinterhalvåret, Lidingö stad kan
besluta hur marken ska användas.
En skrivelse till såväl IFK Lidingö
fotboll som Lidingö stad (Kultur och
fritidsnämnden) har lämnats in.
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Smakprov från den nya historiska skriften:

Vasaborg vid
Stockholms inlopp
Likt en mäktig Vasaborg
vilar den praktfulla Villa
Roskull högst uppe på
Högudden med en storslagen utsikt över Stockholms
inlopp. Villan byggdes 1912
på beställning av ingenjören
Gustaf LM Ericsson, som
var son till den kände Lars
Magnus, LM Ericsson. Gustaf
Ericsson levde under åren
1880 till 1965.
Inom Brevik och Högberga byggdes
vid den tiden ett antal villor i tidstypisk
nationalromantisk stil, vilka numera
har stora kulturhistoriska värden. Bland
annat uppfördes Villa Högudden, eller
Fåhraeuska villan. Det skedde under
åren 1909-11, efter ritningar av en av
nationalromantikens absolut främsta
arkitekter Carl Westman. Villa Ericsson,
eller Villa Roskull som den senare kom
att kallas, ritades av de välkända arkitekterna Sigurd Lewerentz och Torsten
Stubelius. Lewerentz var tidigare anställd hos Carl Westman och arbetade
med honom bland annat vid ritandet av
Villa Högberga.
Lewerentz utbildade sig till en början till civilingenjör i Göteborg och studerade senare vidare till arkitekt i Tyskland. I Stockholm startade Lewerentz
egen arkitektbyrå 1911. Villa Roskull var
ett av hans första egna uppdrag och
den gavs samma nationalromantiska
drag som Villa Högberga. Roskull byggdes med fasader i mörkrött tegel, tak
av enkupiga lertegelpannor och mörkt
målade fönsterbågar. Takutsprången
är mycket små och villan har rikt ornamenterade dörromfattningar och
vackert skurna träportar. Att rita tegelbyggnader hade Lewerentz lärt sig hos
Westman och under sina år i Tyskland.
Villan är den enda av Lewerentz verk
som har anknytning till nationalromantiken!
I Stockholm samarbetade Lewerentz

Villa Roskull ritades av Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius och byggdes 1912.
Foto: Johan Ahlbom 2014.

också med den berömde arkitekten
Gunnar Asplund och var bland annat
delaktig vid skapandet av Skogskyrkogården i Stockholm.

Imponerande byggnad
Villa Roskull är en mäktig tegelbyggnad
uppförd i två våningar, med källare och
vind. Husets lite slutna karaktär öppnar
sig ut mot farleden med en fönsterrik
fasad. På den östra fasaden finns Gustaf Ericssons monogram inlagt i smide,
likaså byggnadsåret 1912.

innertak, bland annat i den magnifika
entréhallen. På bottenvåningen finns
flera stora rum för sällskapsliv, till exempel en praktfull sal i barockstil. I det
stora köket huserade kokerskor och annan tjänstepersonal. På övervåningen
finns utrymmen av mer privat karaktär
som flera sovrum och badrum.

På gaveln ses Gustaf Ericssons monogram GE, och byggnadsåret 1912.
Foto: Johan Ahlbom 2014.

Praktfull inredning
Inredningen är delvis inspirerad av engelska slottsbyggnader med valvslagna

Interiör av entréhallen.
Arkitekturmuseet.
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Interiör av den barockinspirerade
salen. Arkitekturmuseet.

I det stora köket huserade kokerskor
och annan tjänstepersonal.
Arkitekturmuseet.

1933 köpte han Volvos unika konceptbil,
kallad Volvo Venus Bilo. Namnet är en
travestering på den kända Venusstatyn
från Milo. Bilen byggdes som en täckt
sedanmodell och var en av världens första bilar med utpräglad strömlinjeform.
Bilarna hade tidigare varit lådaktiga
och kantiga. För att minska turbulens
och luftmotstånd gjordes nu karossen
på Volvo Venus Bilo helt strömlinjeformad, till och med undersidan var
slät. Ett annat exempel på nytänkande
i bilkonstruktionen var förvaringen av
reservdäcket. Det hade på tidigare bilmodeller varit monterat stående på en
av bilens sidor eller baktill. Nu fick det
en ny plats i bakdelen på bilen, förvarat
i ett horisontellt fack i kofångaren och
fungerade då även som stötdämpare!
Venus Bilo var nära fem meter lång
och rymde sex passagerare samt nio
specialtillverkade resväskor. Bilen var
lackad i de svenska färgerna, blått och
gult. Här ses bilen fotograferad utanför
Villa Roskull.

Parkliknade trädgård
Huset omges av en vacker, parkliknande trädgård som skapar en nära
kontakt med det utanför liggande skärgårdslandskapet. Utsikten mot Stockholms inlopp är betagande. Den tegelmursomgärdade tomten har tydliga
nationalromantiska drag med inslag av
naturtomt, gräsmattor, terrasseringar
och trappor.

Volvos konceptbil Venus Bilo hade den
nya strömlinjeformen.
Foto: arkivbild 1933.

Pampiga privatvillor

I nationalromantikens tecken

I början av 1900-talet var det inte ovanligt att förmögna konstsamlare och
finansmän lät uppföra stora bostadshus åt sig själva. Flera exempel finns
på Lidingö, såsom Klas Fåhraeus Villa
Högberga och Wilhelmina Skoghs Villa
Foresta. Även Villa Ekbacken, Gustaf
Daléns privata villa vid AGA och Paul
Urban Bergströms (PUB) Villa Paulsro
på Bosön tillhör gruppen av monumentala privata villor som uppfördes på
Lidingö under det tidiga 1900-talet.
Villa Roskull är ett annat exempel,
med placering i söderläge högst uppe
på Lidingös sydligaste udde, Högudden. Läget valdes omsorgsfullt med
tanke på bästa möjliga utsikt över
vattnet vid Stockholms inlopp.

En grånad äldre timmerstuga ligger till
höger innanför grindarna och bildar
tillsammans med villan en kringbyggd
gård. Stugan kompletterar den nationalromantiska andan och har ett stort
byggnadshistoriskt värde. Den antas
vara hitflyttad från Dalarna. Stugan är
en omålad enkelstuga med obehandlade timmerväggar, blyspröjsade fönster, synliga åstak, obehandlade trägolv
samt dörrar med lås och gångjärn av
1700-talstyp.

Stort bilintresse
Gustaf LM Ericsson hade också ett
mycket stort bilintresse. Han arbetade
yrkesmässigt med bilar som anställd
i Kungliga Automobil Klubben, KAK.

Vid entrén möts man av den inbyggda
gården och till höger skymtar den timrade dalastugan.
Foto: 1920, Lidingö Stadsarkiv.

och Marie Trolle. Från 1951 ägdes villan
av Marianne Tornehave och från 1979
av Matts Carlgren.
Sedan 1986 är angolanska staten
ägare och huset utgör Angolas ambassad i Sverige.
Lidingö Hembygdsförening ansökte hos Länsstyrelsen om att få villan
förklarad som byggnadsminne, men
ansökan avslogs år 2001 med hänvisning till att något direkt hot mot byggnadens fortbestånd inte förelåg samt
att byggnaden ägdes av främmande
stat.
År 2010 ansökte ägarna till villan hos
Lidingö stad om tillstånd att få riva den
gamla dalastugan på gården. Länsmuseet konstaterade i en kulturhistorisk
värdering ”att stugan är välbevarad och
utgör ett fint exempel på den tidens
byggnadsideal och därför omfattas av
ett byggnadshistoriskt värde”. Det blev
avslag på rivningsansökan.
Villa Roskull utgör enligt Stockholms
läns museum ”en kulturhistoriskt omistlig byggnad. Den ligger inom Brevik
– Högberga-området som utgör en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö”.
På lite avstånd kan man idag betrakta den vackra villabyggnaden som
är mycket välskött. Men kommer man
lite närmare talar murar, stängsel och
bevakningskameror sitt tydliga språk.
Johan Ahlbom

Om namnet
Från början benämndes byggnaden
Villa Ericsson efter byggherren. Senare
övergick den till att kallas Villa Roskull.
Var det namnet kommer från är dock
höljt i dunkel. En tolkning är att det ska
härledas ur en ordlek – för Ro skull.

Nu ambassad
Gustaf Ericsson ägde Villa Roskull fram
till 1945 då den förvärvades av Georg

Fasadritning mot väster.
Arkitekturmuseet.
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Svandammen
restaurerad

Lekpark
som Sagan
om ringen

Lekpark som ska byggas om.

Lidingö stad har nu låtit muddra och rensa
Svandammen. Detta är ett återkommande
önskemål från villaägareföreningen, som
lyfts varje år vi har haft en vandring med
stadens representanter.
Arbetet är mycket bra utfört. Nu är
vattnet runt den lilla ön fritt och friskt.
Bron är reparerad och nya räcken har kommit till. På ön finns nu nya bänkar med bord
och en grill.
Även kanalen till den något större vassomgärdade sjön är muddrad och rensad.
Och här finns ett nyanlagt dike upp till
björkdungen. Det är en ”motorväg” för
grodor och salamandrar, som har kommit
till för att förbättra miljön. Detta som ett resultat av inventeringen av kräldjuren som
gjordes förra våren av Torbjörn Peterson.
Något överraskande, men också

välkommet har ett mindre fågeltorn ställts
ut bakom vassen mellan sjöarna, en utmärkt plats om man vill se fåglarna i sjön
bättre.
Det är fortfarande mycket vass kvar. Här
skulle man kunna rensa en hel del, framför
allt ner mot båtklubbens bockgård.
Fler grillplatser har ställts ut i Brevik,
dels vid lekplats Sjövillan, dels på den yttersta piren i båthamnen.

Lekparken mellan Västra Allén
och Herrgårdsstigen kommer
att restaureras och fräschas
upp. Planen är att den ska hämta inspiration från J R R Tolkiens
böcker om Sagan om ringen.
Förra året gjorde man en äventyrspark på Näset. Även parken
i Herserud och Södergarn fick
nya utseenden. Nu är det dags
för parken i Brevik.
Landskapsingenjör Robert
Lilja vid Lidingö stad säger till
tidningen Mitt i Lidingö:
– Topografin är inspirerande.
Här finns kullar, det är lite drömskt. Därför funderar vi på att
göra något hobbitliknande.
Större delen av lekutrustningen ska göras i trä. Man tänker
dekorera stora stenar, kanske
bygga en koja och liknande. Arbetet med parken börjar i vår
och ska vara klart i höst.

Breviks stationshus ska stå tomt
Nya Meddelanden kontaktade SL för att
höra vilka nya hyresgäster som kan tänkas ta över i Breviks stationshus. Herald
Ruiter på SL, som är ansvarig för fastigheterna utmed Lidingöbanan, svarade:
– Brevik stationsbyggnad är i mycket
dåligt skick och därmed inte intressant
att hyra ut för tillfället. Eftersom SL äger
huset har vi också ansvar för att rusta
upp det till ”beboeligt skick” och vi har
bedömt att kostnaderna är för stora för
att det ska vara möjligt.
En gång i tiden användes halva stationshuset som väntkur, men det är inte

heller aktuellt. Resultatet blir att huset
kommer att stå stängt och igenbommat
i framtiden.
Högbergas stationshus är upprustat
och flyttat till andra sidan spåret. Det
kommer att fungera som väntkur, vilket
det också gjort tidigare.
Ombyggnationerna av stationerna
vid Högberga och Brevik i princip klara.
Perrongerna är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade, ramper är
byggda och taktila ledstråk finns. Det
enda som återstår är lite städning och
bortforsling av skräp.

Ingen får hyra stationshuset i Brevik.

När tågen kan komma igång är fortfarande osäkert. Upphandlingen av signalsystemet är klar, nu utförs ytterligare
tester och sedan gäller det att leverantören kan leverera.
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Rabatterna större än avgiften!
Ett medlemskap i Högberga-Breviks villaägareförening ger rabatter hos ett flertal Lidingöföretag. Medlemskapet i föreningen kostar 100 kr. 10 procent hos järnaffären blir lätt
ganska mycket pengar. Måla om båten och medlemsavgiften är intjänad!
Järnia Lidingö

Anderssons Blomsterhandel

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

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

Kalaspinglan

Skärsätra torg, Pyrolavägen 11. 20% på köp över 250 kr.

Beijer Byggmaterial
Elfviksvägen. 10%.
Bodalsgaraget

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).

Kostervägen 4, Bodal. 10% på hyra av bil eller släpvagn.
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.
Ny rabattgivare är Kalaspinglan, affären med allt för
barnkalaset. Kalaspinglan
finns vid Skärsätra torg,
Pyrolavägen 11 och på nätet.
Kalaspinglan ger medlemmar
20 procent rabatt för köp över
250 kr.

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).

!
Öppet alla

Handla för minst 500 kronor och du
får 10 % rabatt viddagar
ett köptillfälle.
9–21

MATEXTRA BREVIK
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 maj
2015
Gäller tom 15
april
2012

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t o m 31 maj 2015.

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

Medlemskort 2015–2016
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller till och med 30 april 2016.
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Villa Brevik river hotellet

Din nya
fastighetsmäklare
på ön.

Det finns planer på att Villa Brevik river sin hotelldel för
att ge plats till villor och parhus, skriver Mitt i Lidingö
Tidning. Ägaren Christoffer Bailey ser att en vidare expansion inte är lönsam i konkurrensen som råder.
Den ursprungliga villan från 1920-talet kommer att
behållas och göras om till ett så kallat ”Boutique hotel”.
Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare de
närmaste åren. Rivningen kommer inte att ske förrän
2018.

Nytt från Lidingövillor
Den 24 mars hade Lidingövillor (LVS) vårmöte, där de
bjudit in kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman som berättade om de planer staden har
den närmaste tiden. Det mesta handlar om utbyggnaden
av centrum, den nya järnvägsbron och Lidingöbanan.
Den 6 maj håller Lidingövillor årsmöte.

Boka lokal på Föreningsgården

www.nordstrandsmakleri.se
08-731 51 00

Som medlem i Högberga-Breviks villaägareförening har
du rabatt på att hyra lokal i Föreningsgården. Föreningsgården ligger i nyrenoverade lokaler i gamla ICA
Larsberg.
Det finns ett antal olika rum att hyra. Det finns möbelförråd med konferensstolar liksom bord och stolar för
fester. I stora salen finns piano och flygel, bildprojektor,
ljudanläggning och hörslinga.
För information och bokning: telefon 08-684 288 00
lidingoforeningsgard@gmail.com.

Lidingö Larsberg, tel 08-666 43 80

! 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 till och med 30 april 2016.
Anderssons Blomsterhandel: 10% (ej förmedling och
blomstercheckar).
Beijer Byggmaterial: 10%.
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.
Kalaspinglan: 20% på köp över 250 kr.
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 ska 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 har fått
nya pontoner

Som vi kunde berätta i förra numret av
Nya Meddelanden får Breviks Båtsällskap nya pontoner. I vintras anlände de.
G-kajen har förlängts 12,5 meter och Dpontonen är utbytt mot en ny ponton.
Detta kommer att ge ytterligare några
platser i hamnen. I år kommer nio nya
båtar in från stadens båtkö.
Sjösättning sker den 25 april.

Båtklubben bygger ut
och renoverar
Breviks Båtsällskap planerar att bygga
ut mastskjulet (som sitter ihop med
klubbhuset) med tre meter in mot grusplanen. Segelbåtarna blir större och
därmed blir masterna längre och utrymmet är nu för litet. Bygglovsansökan är inlämnad och arbetet kommer
att göras i sommar.
Under vintern 2015/16 kommer
även en del invändiga förbättringar att
utföras. Inredningen är i princip densamma sedan huset byggdes i mitten
av 1970-talet.

Käppala Båtsällskap
byter bottentvätt mot
toatömning
Båtbottentvätten i Käppala kommer
inte att vara kvar denna säsong. Närmaste bottentvätt från Brevik blir i Fisksätra/Skurusundet. På norra ön kommer det också att finnas en eller två
tvättar.
Istället kommer en toatömningsstation att öppnas i Käppala båthamn.
Breviks Båtsällskap är med och delar
på kostnaderna tillsammans med flera
andra båtklubbar på södra ön.

Samråd Äppelbo
Den planerade utbyggnaden av Äppelbo förskola som vi kunde berätta om i
senaste numret av Nya Meddelanden
kommer under andra kvartalet att gå

ut på samråd. Då finns möjlighet att
göra påpekanden om den ändrade detaljplanen.
Styrelsen i Högberga-Breviks villaägareförening har behandlat frågan
och ställer sig tveksam till att utbyggnaden planeras att bli utmed Södra
Kungsvägen. U-formen som förskolan
har idag är att föredra. Styrelsen anser
att det är olämpligt att ta grönytan/ängen, där det spelas en del spontanfotboll,
i anspråk.
Att angöringen ska ske från Södra
Kungsvägen anser man vara bra. Idag
är det mycket trafik på Vårdkasstigen
och Västra Allén, framför allt på morgnarna.

och polisen får genom grannsamverkansbilen hjälp av “extra ögon och
öron” som åker runt och observerar
eventuella avvikelser från det normala,
för att försöka bryta den negativa trenden.
I grannsamverkansbilen åker frivilliga runt på ön enligt en rutt utifrån det
aktuella läget. De gör till exempel återbesök efter konstaterade inbrott, för
att lämna iakttagelselappar till kringboende och håller kontakt med grannsamverkansområden på Lidingö.
När de frivilliga är ute, oftast i fyratimmarspass, har de en särskild väst på sig
och bilen har en tydlig märkning. De
kör runt på Lidingö årets alla vardagar
under skiftande tider.

Buss 201
Villaägareföreningen har skickat in en
förfrågan till SL, Keolis och Lidingö stad
om att undersöka möjligheterna att
permanenta buss 201:s förlängning till
Breviks station och att utreda om den
skulle kunna förlängas via Käppala till
Gåshaga.
I mitten av mars kunde vi läsa i Lidingö Tidning att man planerar att förlänga åt andra hållet, det vill säga från
Ropsten till Danderyds sjukhus.

Brasa i Killinge även i år.

Valborg i Killinge
Valborgsfirande sker som vanligt den
30 april med brasa, körsång och kaffe
i Killingeparken. Vår förening ger som
vanligt ett ekonomiskt bidrag.
Uppläggning av material sker tidigast 18 april, senast onsdag 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.

Grannsamverkansbilen. Foto: Jan Sjöberg.

Grannsamverkan
För fjärde året kör grannsamverkansbilen runt på Lidingös vägar. Och det
har varit ett framgångsrecept: man har
hittat stulna bilar, efterlysta bilar och
förföljt misstänkta tjuvar.
För ungefär fyra år sedan började
grannsamverkansbilen köra runt på
Lidingös vägar för att minska brott i
kommunen. I dag är det ett 50-tal frivilliga som åker runt. De iakttar vad
som händer och visar upp sig för att
skrämma bort eventuella brottslingar.
Under de fyra åren har gruppen hunnit göra mycket nytta.
Det kommer löpande in rapporter
om inbrott och inbrottsförsök på ön

Programmet

Kaffe, saft och bullar säljs
Kl. 19.45 Tal inför våren
Sånger av Lidingö Vox
Kl. 20.00 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
en- till tvåtimmarspass. Anmälan och
frågor tar du upp med brasansvarig
Maud Brännström 070-2701795 eller
mejl maud.brannstrom@hotmail.com.
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RESULTATRÄKNING

Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen anmälan)
måndagar, tisdagar kl 11-15
onsdagar, torsdagar, fredagar kl 9-13
Söndag 29 mars
11.00
Gudstjänst. Lovisa Hagerfors.
Minikören. Organist Li Ringquist Östman.
16.00
Konsert. Johannespassionen av
Bach. Lidingö Motettör och Sundbybergs
Motettkör. Barnkören Concertino.
Drottningholms Barockensemble.
Konsertmästare Nils-Erik Sparf. Dirigent
Benjamin Åberg. Entré 100 kr.
Långfredagen 3 april
15.00
Musikgudstjänst. Monica
Mannberg. Organist Li Ringquist Östman.
Påskdagen söndag 5 april
11.00
Gudstjänst. Lovisa Hagerfors.
Kyrkokören och Bodals Kammarkör.
Musiker Li Ringquist Östman, Martina
Möllås, Ingrid Damstedt Holmberg.
Söndag 12 april
11.00
Gudstjänst. Staffan Simonsson.
Gospelkören. Musiker Martina Möllås.
Lördag 18 april
16.00
Körkonsert. Kören Våghalsarna.
Körledare Ingrid Damstedt Holmberg.
Söndag 19 april
11.00
Gudstjänst. Monica Mannberg.
Kyrkokören. Organist Li Ringquist Östman.
Söndag 26 april
11.00
Gudstjänst. Monica Mannberg.
Lidingö Kids. Musiker Martina Möllås.
Söndag 3 maj
11.00
Gudstjänst. Staffan Simonsson.
Gospelkören. Musiker Marina Möllås.
Måndag 4 maj
18.00
Barnkörkonsert. Minikören,
Piccolissimo, Piccolino.
Lördag 9 maj
14.00 Konfirmation. Monica Mannberg.
Söndag 10 maj
11.00
Gudstjänst. Lovisa Hagerfors.
Kyrkokören. Organist Li Ringquist Östman.
Tisdag 19 maj
19.00
Vårkonsert. Gospelkören och
Lidingö Kids. Körledare Martina Möllås.
Lördag 23 maj
14.00
Konfirmation. (Frankrikegruppen), Mia Ström.
Pingstdagen söndag 24 maj
11.00
Gudstjänst. Monica Mannberg.
Musiker Martina Möllås.
Lördag 30 maj
16.00
Vårkonsert. Motettkören och
barnkörerna Crescendo och Grandioso.
Söndag 31 maj
11.00
Gudstjänst. Ingegerd HåkansonNilsson. Organist Li Ringquist Östman.

2014
Kronor

2013
Kronor

INKOMSTER
Årsavgifter
Gåvor o.d.
Annonsintäkter
Kapitalinkomst
Summa inkomster

45 800
125
1 500
495
47 920

34 425
600
2 500
695
38 220

KOSTNADER
Föreningsmeddelanden, kopiering
Valborgsmässofirande
Årsmöte
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
Diverse kostnader
Skatt
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT

31 829
3 500
451
1 764
5 146
48
42 738
5 182

34 982
3 500
2 100
1 820
4 091
44
46 537
-8 317

31 dec 2014
Kronor

31 dec 2013
Kronor

Tillgångar
Bank
PlusGiro
SUMMA TILLGÅNGAR

57 160
29 635
86 795

56 665
17 972
74 637

Föreningsmedel
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

48 465
5 182
53 647

56 782
-8 317
48 465

Skulder
Förskottsbetalda årsavgifter
Skatteskuld
Övriga skulder
Summa skulder

30 300
48
2 800
33 148

24 600
47
1 525
26 172

FÖRENINGSMEDEL + SKULDER

86 795

74 637

BALANSRÄKNING

Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna
Adress
Äppelstigen 16
Roskullsvägen 26
Högbergavägen 18
Roskullsvägen 20A
Höguddsvägen 20A
Trädgårdsvägen 3B
Södra Kungsvägen 216G
Norrkroken 14
Tallrisstigen 43
Enrisstigen 3
Klövervägen 6
Sälgstigen 14

Boyta
108
160
199
255
150
265
87
230
95
223
220
125

Tomtarea
152
935
1127
1177
832
988
155
1030
190
1889
2485
255

Pris milj kr
6,40
9,10
9,35
9,42
7,00
13,75
5,55
10,75
5,50
8,80
10,50
5,00

Datum
17 feb
2 feb
22 jan
29 dec
15 dec
1 dec
1 dec
1 dec
25 nov
24 nov
31 okt
17 okt

Källa: booli.se, hemnet.se
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2014
STYRELSEN har efter årsmötet haft följande sammansättning:
Ordförande
Christer Åkerhielm
Vice ordförande, naturfrågor
Johan Ahlbom
Sekreterare, redaktör
Andreas Lindberg
Kassaförvaltare
Håkan Helander
Kvartersmästare
Johanna von Schoultz
Ansvarig kvartersombuden
Birgitta Sjöberg
Ansv medlemsförmåner, annonser
Elisabet Bergknut
Suppleant
Olle Melin
Suppleant
Brun Ulfhake

BREVIKSPLANEN. I början av 2014 presenterade IFK Lidingö fotboll önskemål om en omfattande utbyggnad av Breviksplanen.
Fler ytor skulle förses med konstgräs, stängsel och belysning.
Parkeringsplatser skulle utökas och tennisbanorna flyttas. Föreningen träffade representanter för IFK på plats och diskuterade
förslagen. Därefter gjordes en opinionsundersökning bland HBVFs
medlemmar, vilken slutade i ett resultat där 86 procent var emot
IFK Lidingö fotbolls förslag. HBVF arbetar nu för att ta fram förslag
som bland annat ska förbättra parkeringsförhållandena för den
befintliga verksamheten.

REVISORER är Anders Ahlqvist och Sten Bjurström. VALBEREDNINGEN består av Bengt Högberg, sammankallande och Anders
Wikman. REPRESENTANT för föreningen i LVS – Lidingövillor
Villaägareföreningar i Samverkan är Bengt Högberg. För KVARTERSOMBUDEN är Birgitta Sjöberg samordnare. Kvartersombuden sköter utdelningen av föreningstidningen Nya Meddelanden
till medlemmarna.

INFORMATION
HISTORISK SKRIFT OM BREVIK OCH HÖGBERGA. Den historiska
skriften kring området som föreningen gav ut 2011 är nu i princip
slutsåld. En uppföljare planeras komma ut till försommaren 2015.
Ett startmöte hölls i januari 2014 i restaurang Mysingens lokaler.
Flera skribenter är vidtalade och har påbörjat arbetet med projektet.

SAMMANTRÄDEN I STYRELSEN har ägt rum den 23 januari, 3
mars, 2 juni (konstituerande möte), 8 september och 4 november.
ÅRSMÖTE hölls på Käppala Reningsverk den 24 april. Efter mötet
fick deltagarna en uppskattad visning av verket.

NYA MEDDELANDEN OCH WEBBSIDAN. Föreningens informationstidning Nya Meddelanden har under 2014 utkommit med
två ordinarie nummer, nr 93 och 94. Tidningen sprids förutom till
föreningens medlemmar även till många av stadens tjänstemän
och beslutsfattare. Föreningens sekreterare och redaktör Andreas
Lindberg sköter även HBVF:s hemsida och LVS webbplats.

ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2014
hade föreningen 437 betalande medlemmar (2013: 441). Härtill
kommer åtta prenumeranter på tidningen.
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk rapport. Av denna framgår att föreningens resultat för 2014 var
5 182 kr (2013: –8 317 kr) och en balansomslutning på 86 795 kr
(2013: 74 637 kr) varav eget kapital den 31 december 2014 var
53 647 kr. Spridning av information, bland annat genom Nya Meddelanden, är en väsentlig uppgift och samtidigt en dominerande
utgift för föreningen. Årsavgiften för 2014 beslutade årsmötet
2013 – på styrelsens förslag – att höja till 100 kr (tidigare 75 kr).
STADGAR
Ett förslag till omarbetade stadgar för föreningen har tagits fram
och antogs för första gången vid årsmötet 2014.
NATUR OCH MILJÖ
SKÖTSEL AV NATUR & PARKMARK. Styrelsen har, i samverkan
med staden, arbetat för en förbättrad skötsel av natur- och parkmarker inom vårt område. Föreningen har i september uppdaterat
vår förteckning över önskvärda insatser för områdets natur och
miljö. En parkvandring med företrädare för staden genomfördes
under oktober för att bland annat diskutera förbättring av Breviksängarnas skötsel och dränering.
Enligt föreningens förslag har staden anordnat parkbelysning i
Stora Alléns nedre del, genomfört röjningar i Björkdungen samt
planerat för en restaurering av Svandammarna. En kräldjursinventering kring Svandammarna har inför den förestående restaureringen på stadens uppdrag genomförts av biologen Torbjörn
Peterson.
Staden har anordnat en dammlucka vid utfallsdiket från Svandammarna på föreningens inrådan. Dessutom har man försökt
rensa igensatta dräneringsledningar i marken vid bollplanen. Föreningen har vid flera tillfällen påtalat för staden att belysningen på
Breviks Idrottsplats inte fungerar som den ska.

MEDLEMSFÖRMÅNER OCH ANNONSER. Elisabet Bergknut ansvarar för arbetet med ekonomiska förmåner för medlemmarna
samt för annonser i Nya Meddelanden.
DNA-MÄRKNING. Föreningen har erbjudit medlemmarna förmånligt inköp av en DNA-märkningsprodukt för stöldbegärliga föremål.
TRAFIKFRÅGOR
HASTIGHETSGRÄNSER. Den översyn av hastighetsgränserna
inom området som har stötts av föreningen, har genomförts av
staden 2013 och fartdämpande åtgärder genomfördes under 2014.
NYA SPÅRVÄGEN. Under året har byggandet av den nya spårvägen genom området pågått. Föreningen bevakar frågan och har
behandlat den i bland annat Nya Meddelanden.
BUSS 201. Föreningen har under året avgivit ett förslag angående
förlängning av buss 201:s linjesträckning till Breviks station och
eventuellt till Kragenäs, Klippudden, Käppala och Gåshaga.
SAMRÅD
Föreningen har deltagit i samråd rörande en planerad utbyggnad
av Käppalaverket.
En första information har lämnats till föreningen kring en planerad
utbyggnad av Äppelbo förskola.
SAMVERKAN
ANGRÄNSANDE VILLAFÖRENINGAR. Från och med den 1 januari
2014 är de 17 hushållen i brf Gripen på Klippudden medlemmar i
HBVF.
LIDINGÖVILLOR - LVS. HBVF är medlem i LVS och har deltagit i LVS
möten under 2014. Vi har till Lidingö stad, genom LVS bl a föreslagit
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i vårt område.

PARKBÄNKAR. Föreningen har genom sina medlemmar bidragit
till finansiering och utplacering av nio parkbänkar i området.
Bänkarna utplacerades i samråd med föreningen under 2013 och
under 2014 har sponsorskyltar monterats.

EKONOMISKA BIDRAG
Föreningen har under året lämnat ekonomiska bidrag till arrangemangen vid föreningen Killingevillors valborgsmässoeld, till
Grannsamverkans bevakningsbil samt till Lidingö Föreningsråd.

SKÖTSEL AV MARK VID KRAGENÄSBADET. Föreningen har ett
avtal med staden om skötsel av marken vid Kragenäsbadet. Slyröjning av området genomfördes av föreningen under våren. Badkättingarna har kompletterats.

Lidingö i februari 2015
Christer Åkerhielm
Ordförande

Johan Ahlbom
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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Service & öppettider
Breviks centrum
Hemköp Matextra

Tel 08-766 00 30
www.Hemkop.se/Butiker/
Hemkop-Sabis-Brevik-C
Alla dagar 08.00–21.00
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 07.30–18.00
lör 10.00–14.00
Som Thaimassage

Tel 070-442 40 37
mån-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

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 08.45–13.30

Högberga konditori

Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–17.00
sön 09.00–17.00
Pier 16 (Gåshaga brygga)

Tel 08-52 52 16 16
info@pier16.se
mån-fre 16.00–23.00
lördagar 11.30–23.00
söndagar 11.30–21.00

Rest Bryggan Gåshagalden 12

ons, tors 18.00-22.00, fre-lör
17.00-23.00, sön 17.00-22.00.
Helgluncher fr.o.m. 11 april.

Företag

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

Böcker och kundtidningar
Tel 0708-65 85 84
info@alinea.nu
Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00

Lidingö stad
Felanmälan

www.lidingo.se
Tel 08-731 30 00, eller:
Avfall, klotter, vägskador,
parker och städning av gator

Tekniska förvaltningens
kundtjänst: vardagar kl.
08.30–16.00. Tel 731 33 03.
Jourtid (kvällar, helger, nätter)
Tel 08-731 40 00
vaavfall@lidingo.se
Vatten och avlopp

Lidingö Breviks Sjöscouter

info@lbr.nu

Svevia. Vardagar kl. 08.3016.00 Tel 08-731 46 69
Akuta problem övrig tid
Tel 08-731 68 28

Breviks kyrka

Gatubelysning

Tel 08-410 848 10
Breviks förskola

Tel 08-731 47 09

Äppelbo förskola

Tel 08-731 47 40

Breviks tennisklubbar

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

Alinea Förlag

Fix&Färdig

Konferens, hotell

Öppet början juni–slutet augusti. Tel 08-731 46 25
ICA Superstore Käppala

Holavedsvägen 1
Tel 08-544 809 10
Alla dagar 08.00–21.00
Handelsbanken

Larsberg Tel 08-666 43 80
larsberg@handelsbanken.se

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 08-599 221 10
Återvinningsstationen
i Stockby

Måndag, onsdag och torsdag
kl 12.00–20.00,
lördag kl 09.00–16.00
Södergarn trädgårdsavfall

Från 1 april: måndag och
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.

Nya Meddelanden

Högberga-Breviks villaägareförening

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

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 cirka
440 st i slutet av 2014. Varje anslutet
hushåll räknas som en medlem.
Medlemmarna är ägare till villor,
radhus eller liknande i HögbergaBreviksområdet. Föreningens område
gränsar i väster till Östra Mölna byalag,
i öster till Käppala VÄF och i norr till
Killingevillor.
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