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Tunnelbana till ön?

D

et har talats om att tunnelbanan kan förlängas från Ropsten till Lidingö centrum. Vid en första tanke kanske man
tror att det inte berör Högberga och Brevik, men om man
tänker efter, så kan det få stor inverkan.
Flera frågor följer nämligen på tunnelbanefrågan. Vad händer med
Lidingötåget? Ska spåren läggas om till Lidingö centrum? Hur går det
i så fall med förlängningen genom nya Djurgårdsstaden in till Stockholms city? Gör det någon skillnad att byta tåg i Ropsten mot att byta
i Lidingö centrum? Får vi ut mer busliv till Lidingö?
Personligen tror jag inte att buslivet har med en ändstation att
göra. Det finns naturligtvis nackdelar med en tunnelbana. Men
många fördelar också. Näringslivet på ön är positiva till en tunnelbaneförlängning till Lidingö. De menar att restiderna och resnyttan blir
så mycket bättre för en sådan förlängning bland annat för att många
på södra ön slipper ett byte av färdmedel när de slka till Lidingö
Centrum.
Ett effektivt resande förbättrar företagens förutsättningar att hitta
kvalificerad arbetskraft om Stockholm med omnejd knyts samman i
och med tunnelbana. Många företag som är beroende av specialistkompetenser, anser att det kan vara svårt att hitta rätt personal. Med
en tunnelbana underlättas Lidingös kompetensförsörjning, menar de.
På samma sätt förenklas arbetsmarknaden för alla som bor på
Lidingö, där resor till arbeten på andra orter förenklas.
I Sverigeförhandlingen ingår en motprestation för Lidingö, nämligen att 5 900 lägenheter ska byggas fram tilll 2035. Ungefär hälften
av dessa har redan staden planerat bygga, så det handlar om ett par
tre tusen utöver vad som planerats.
Men det kommer ändå innebära att Lidingö växer med cirka
15 000 invånare. Vad betyder det för samhällsservicen? Skolor, sjukvård, transporter, parkeringsplatser och allt annat?
Frågan är hur det påverkar oss som bor långt ut på södra ön? Kan
det vara så att det inte är en boendefråga? Är det individuellt vad
man tycker i denna fråga? I vilket fall som helst, jag skulle vilja veta
vad medlemmarna tycker. Antingen hör ni av er till mig på christer.
aakerhielm@gmail.com eller så kommer ni på årsmötet (vilket jag
tycker ni ska göra ändå) och höjer er röst.
Om du inte kommer till årsmötet, bör du ändå göra ett besök på
Lidingö Museum för att se den fina utställning som Hembygdsmuséet har satt samman. Glädjande nog kommer utställningen att flyttas till Breviks kyrka några dagar i maj (se nästa sida). Då finns också
chansen att se den.
Med det, vill jag önska er en skön vår, sommar och höst!
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Sota själv – spara pengar
Vill du göra den lagstadgade sotningen själv
behöver du tillstånd av din kommun. Sedan
är det bara att skaffa rätt verktyg och ge sig
upp på taket. Du måste dock kunna visa att du
kan hela sotningsledet, från säkerhet på tak till
sotningsteknik.
Länge var det bara sotarna som fick klättra
upp på villataket och sota skorstenen. Men
2004 kom lagen om skydd mot olyckor. Därmed fick kommunerna möjligheten att ge fastighetsägaren dispens att sota sina rökkanaler
själv.
De som tjänar mest på att sota själva är de
som använder ved för att värma upp huset
och varmvattnet året runt. Hur ofta man ska
sota beror på hur mycket man eldar. Sotar man
regelbundet ökar man dessutom brandsäkerheten och ger eldstaden förutsättningar att
fungera optimalt.
Även om man sotar själv är det kommunen
som ansvarar för brandskyddskontrollen. Den
är obligatorisk och genomförs av sotningsdistriktet i kommunen.

Nytt från Lidingövillor
Den 16 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 handlar om tunnelbana till Lidingö
Centrum, bostadsbyggande, pendelparkering.
Den 26 april håller Lidingövillor årsmöte.

Foto: Torbjörn Zadig
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Brevik på museum
Välkommen på årsmöte i Högberga-Breviks villaägareförening den 18 april kl 19.00. Denna gång håller vi till
på Lidingö Museum, vid Lidingö Centrum. Efter årsmötet kommer Carl-Henrik Ankarberg (vice ordförande
i Hembygdsföreningen, tidigare länsantikvarie, författare, med mera) att berätta om utställningen om Högberga och Brevik.

U

tställningen om Brevik – den
vita villastaden, på Lidingö
Museum har gjorts av CarlHenrik Ankarberg som är
vice ordförande i Hembygdsföreningen tillsammans med Andreas Lindberg och Johan Ahlbom (båda sitter i
styrelsen för Högberga-Breviks villaägareförening).
Utställningen innehåller över 100
bilder med utförliga texter om Breviks
tillblivelse och tidiga historia. Här finns
bilder som inte tidigare publicerats
och historier som tidigare inte berättats. Till viss del bygger utställningen
på de två historiska skrifter som villaägareföreningen tagit fram, men upplägget är helt nytt och som sagt, med
många nya bilder och texter.

Vid årsmötet i april 2015 valdes styrelsen enligt
nedan. Nya är Robert Nordstrand och Jonas
Ågrup som valdes in som suppeanter. 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

Johan

Johanna

Andreas

Elisabet

Olle

Birgitta

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

Jonas

Nu finns tre skrifter
om Högberga
och Brevik

Johan Ahlbom och Andreas Lindberg
från invigningen av utställnignen om
Brevik den 6 februari.

Ett nytryck av del 1 av den historiska skriften finns nu också, eftersom
efterfrågan plötsligt tog fart i och med
att del 2 hade släppts. Dessa finns att
köpa på Lidingö Museum, eller från
villaägareföreningen på bifogat beställningsblad.

Datum

Styrelsen 2015/16

Har du betalat?
Vi saknar flera medlemsavgifter för
2016. 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 11 om förmåner.

Årsmöte den 18 april på Lidingö Museum:

På invigningsdagen kom över 100 personer till Lidingö Museum, vilket var
över förväntan.

Utställningen öppnade i februari
och pågår till slutet av april. Därefter flyttar den några dagar till Breviks
kyrka, där Breviks- och Högbergaborna bjuds på flera möjligheter att
se utställningen på närmare håll,
lyssna till föredrag och få en specialvisning. Dessutom kommer en konsert med musik av kompositörer och
artister från Lidingö att hållas den
12 maj. Bland annat Olle Adolphson,
Carl-Michael Bellman, Franz Berwald,
Lars-Erik Larsson, Povel Ramel. Därefter kommer utställningen tillbaka till
Lidingö Museum och visas fram till
sommaruppehållet.
Till utställningen har en särskild
skrift/bilderbok tagits fram där alla
affischer finns med, så att man kan få
"med sig utställningen hem".

Måndag 18 april kl 19.00
Årsmöte med Högberga-Breviks
villaägareförening på Lidingö
Museum, Lejonvägen 26 A. Efter
årmötet berättar Carl-Henrik Ankarberg om utställningen om
Högberga-Brevik.
Torsdag 12 maj kl 19.00
Konsert i Breviks kyrka med musik
från kompositörer och artister
med Lidingöanknytning. Direkt
efter konserten visning av utställningen.
Fredag 13 maj kl 12.00–15.00
Utställningen i kyrkans församlingssal öppen.
Söndag 15 maj kl 11.00/12.30
Gudstjänst i Breviks kyrka, därefter, kl 12.30 visning av utställningen
i församlingssalen.
Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att köpa de historiska böckerna.

Del 1 om Breviks och Högbergas historia kom 2011. Den innehåller 24
st historiska artiklar, flera tidigare
publicerade i vår medlemstidning
Nya Meddelanden (tidigare Meddelanden). Boken är på 104 sidor i
färg, 149 x 210 mm och kostar 150 kr
för medlemmar.
Del 2 om Breviks och Högbergas historia kom 2015. Den innehåller 24 st
nyskrivna historiska artiklar.
Den är på 164 sidor i färg, 170 x 230
mm och kostar 200 kr för medlemmar.
Affischkompendiet är förminskade
bilder av de 24 affischer som finns på
utställningen. Format 270 x 360 mm
och kostar 180 kr för medlemmar.
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Abeniuska villan
Den skulle bli Breviks största och
mest magnifika villa! Året var 1906
och Allan Abenius hade just köpt in
hela Brevik, Käppala, Katrinelund
och Gåshaga med avsikten att exploatera hela området. Abenius
uppdrog åt de kända arkitekterna Ferdinand Boberg och Bror
Almquist att rita sin monumentala
villa på Östra Allén 6. Villan blev en
praktfull, barockinspirerad jugendvilla som färdigställdes 1910.

Allan Abenius var kapten och affärsman och hade gjort goda affärer inom
den norrländska skogsindustrin. Han
hade bland annat haft ett gott samarbete med familjen Wallenberg. Abenius ingick också i ett konsortium av
riskkapitalister som inköpte Wifstavarfs
AB med ett sågverk utanför Sundsvall.
Under en period var Abenius vice ordförande i Stockholms Enskilda Bank
och han ägde även ett par tegelbruk
utanför Södertälje.
Abenius grundade Fastighetsbolaget Lidingö-Brevik. Redan 1908
presenterade bolaget sin första styckningsplan. Man startade därefter en
omfattande exploatering av hela
området, med målsättningen att förvandla den gamla lantbruksbygden till
ett modernt villasamhälle. Brevik stod
inför sin största omvandling någonsin.

Boberg och Almquist
Ferdinand Boberg (1860–1946) var en
av dåtidens absolut främsta arkitekter och är känd för att ha ritat många
monumentala byggnader i Stockholm;
som Rosenbad, Centralposthuset, NKhuset, Värtans gasklockor och Waldemarsudde. Han var känd som en stark
företrädare för nationalromantiken.
Bror Almquist (1864–1940) är mest
känd för att ha ritat ett stort antal
kyrkobyggnader över hela landet. De
präglades av den nationalromantiska
traditionen, där de ”äkta materialen”
som tegel och natursten och lokala
byggnadssätt lyftes fram. Hans kyrkobyggnader karaktäriseras av branta
takfall, höga torn och smäckra spiror.
Villan placerades på en höjd med
en vid utsikt över Breviksängarna och
stora segelleden. Väggarna byggdes
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År 1910 flyttade Allan Abenius in i sin nybyggda magnifika vitputsade jugendvilla
vid Östra Allén 6.
Bild ur boken Stockholms Förstäder och Villasamhällen 1913,
C-H Ankarbergs samlingar.

passade då utmärkt med sina 14 rum
och en 55 kvm stor matsal som rymde
40 middagsgäster. I villans två musikrum fick hustrun god plats för sina två
flyglar.
Även Ljungströms uppfinnarverkstad rymdes till att börja med i villans
källare. Senare byggde Ljungström en
egen uppfinnarverkstad längre ner på
den stora tomten, på Trädgårdsvägen
25 i hörnet av Trädgårdsvägen och
Lyckostigen.
Ljungström lät bygga till den Abeniuska villan genom att bland annat förlänga matsalen, herrummet vid entrén
samt sovrummet ovanför. År 1946 var
barnen utflugna och Fredrik och Signe
Ljungström flyttade då ner och inredde
bostad i verkstaden vid Trädgårdsvägen.
Den stora villan inköptes då av direktör Folin. Efter hans bortgång hyrdes
villan ut under flera år till ett bostadskollektiv och underhållet av byggnaden
blev kraftigt eftersatt. Direktör Folins
son, Thorsten, byggde på 1960-talet
den vita villan på Östra Allén 4, men
flyttade senare upp till den Abeniuska
villan. Han gifte sig med Sigrun Jonsdottir, som från år 1999 kom att stå som
ägare till villan.

Villan är idag i ett ypperligt skick med många gamla inredningsdetaljer bevarade och
nytillkomna delar tidstypiskt utförda. Den vårdas omsorgsfullt av sina bostadsrättsinnehavare. Den är i Länsmuseets inventering klassificerad som ”kulturhistoriskt
omistlig”.
Foto Robert Nordstrand 2014.

Omfattande restaurering

Exteriören är fortfarande sig lik.

upp i tegel, som man tror hämtades
från Abenius tegelbruk i Södertäljetrakten. Eftersom bygget skedde innan
järnvägen kom till Brevik måste det ha
varit ett omfattande företag att frakta
ut allt byggmaterial till ön.
Fasaderna gavs ett ganska slutet
utförande, med robusta portar och
småspröjsade fönster. På flera ställen
placerades
indragna
balkonger.
Källaren utfördes i huggen sten
och taket belades med tvåkupiga
lertegelpannor. Takfallen är stora och
branta. På utvalda ställen i fasaderna
fälldes det in glaserat kakel.

Märklig trädgård
Någon i familjen måste ha hyst en för-

Foto Robert Nordstrand, 2014.

kärlek för ovanliga träd. Man skapade
av hela kvarteret ett arboretum, det
vill säga en samling av intressanta och
ibland sällsynta trädslag. Här växte rariteter som silvergran, svarttall och blodlönn, men även svenska lövträd som ek,
poppel, pil, hägg och glasbjörk.

Fredrik Ljungström flyttar in
År 1925 köpte uppfinnaren Fredrik Ljungström den Abeniuska villan,
som då döptes om till Ljungströmshof.
Familjens tidigare bostad, som låg i
kvarteret Rågen på andra sidan Östra
Allén, hade blivit för trång. Han och
hustrun Signe behövde bättre plats för
sig och sina tio barn. De hade också ett
stort umgänge. Den Abeniuska villan

Efter tjugo år av förfall såldes fastigheten 2004 till Birgitta Bjurhaper. En
omfattande restaurering och ombyggnad igångsattes. Byggnaden hade drabbats av allvarliga skador på murverk,
terrasser, takrännor och yttertak. Fasadputsen hade lagats med cementbruk
och målats med plastfärg. Putsen lossnade nu i stora sjok. Tegeltaket läckte,
och plåtarbetena var genomrostade på
många ställen. Fönstren var i ett mycket
dåligt skick. De invändiga ytskikten var
visserligen intakta, men mycket slitna.
Tomten var kraftigt igenvuxen.
Man återställde allt som var möjligt till ursprungsskicket. Fasadputsen
fick knackas ner och hela villan putsades om med ny kalkputs. Alla fönster
och dörrar renoverades och målades
med linoljefärg. Yttertaket lades om
med gammalt lertegel och plåtarbetena byttes. Invändigt utbyttes alla el-,
vatten- och avloppsledningar. Sönderfrusna värmeelement fick ersättas och
ett nytt värmesystem installerades.
Att i dagens läge fortsätta att ha
en villa på 450 kvadratmeter och 14
rum som en enfamiljsbostad är knappast realistiskt. Lösningen fick bli att
dela upp villan i flera lägenheter. Huset

Allan Abenius lät de kända arkitekterna Ferdinand Boberg och Bror Almquist rita sin
magnifika villa på Östra Allén 6.
Foto Robert Nordstrand, 2014.

delades till fyra lägenheter och en
bostadsrättsförening bildades. För att
villan skulle kunna fungera med fyra
lägenheter fick några nya fönster sättas
in i fasaden och i taket. Men det är så
skickligt gjort att en lekman inte kan
avgöra vad som är gammalt och vad
som är nytt.
Nya kök och badrum till varje lägenhet byggdes i tidstypisk stil. Det är
alltid en svår balansgång att infoga
fler nya kök och badrum i en äldre
enfamiljsbostad, men här lyckades det
över förväntan. Skickliga arkitekter och
hantverkare löste problemen till det
absolut bästa.
Johan Ahlbom

Artikeln är hämtad från ett av kapitlen i
boken "Nya gamla historier från Brevik
och Högberga". Du kan beställa boken
från föreningen. Se sid 3.
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Hur mår grodorna i
Svandammarna?
För ett år sedan restaurerades
Svandammarna på Breviksängarna. Dammarna hade på senare år
vuxit igen kraftigt och det karakteristiska grodlivet hade minskat
avsevärt. Biologen och groddjursspecialisten Torbjörn Peterson
kallades in och gjorde en utredning
om dagsläget och om hur förhållandena för groddjuren kunde förbättras. Lidingö stad gjorde
därefter på grundval av utredningen en ganska omfattande muddringsinsats.
En av de som slog larm var Breviksbon
Leif Aringer, tidigare ordförande i vår
villaägareförening. Han skrev nyligen
till Torbjörn Peterson:
”Jag lärde mig att lyssna på grod- och
paddsång under parningen i april. Då
kunde jag vissa perioder se mängder
av grodor på Klövervägen. Nu har jag
inte hört någon grodsång de senaste
säsongerna och det är mycket glesare
med grodor på gatan. Du gjorde nyligen
en inventering av grodlivet i Breviksdammen och området däromkring och
jag har sett din rapport. Du nämner där
att delar av Breviksdammen behöver
rensas och muddras vilket också skett,
om jag är rätt underrättad. Dessutom
är ett flertal diken runt Breviksängarna
rensade och avloppstrummorna ligger
litet över dikesbotten vilket gör att
dikena är vattenförande under långa
perioder.”
Biologen Torbjörn Peterson svarar:
– Jo, de vidtagna åtgärderna bör
rimligen gynna groddjuren och annan
akvatisk fauna. Kanalerna i norr har
breddats och fördjupats vilket ger en
bättre vattenkvalitet där. Jag har konstaterat lek av åtminstone vanlig groda
i kanalen under 2015, men utöver det
har jag inte gjort någon djupare analys.
Djupare diken som håller vatten längre
tid gynnar också groddjuren under vårvandringen – även om de klarar att
vandra över torr mark också.
Det dike som grävdes mellan
dammen och björkdungen i syfte att
underlätta groddjurens vandring från
det hållet och kanske minska risken att
dödas vid slåtter, har jag anmärkt på
hos Lidingö stad vid ett gemensamt
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Nytt liv för
Breviksängarna
I höstas påbörjades arbetena med
dikesrensning av Breviksängarna. Det
var 15 år sedan förra gången och dikena
var nu helt igenvuxna och fungerade
inte alls. Villaägareföreningen har
poängterat vikten av och också lämnat
underlag för arbetena. Staden genomförde innan höstregnen kom en relativt
stor etapp av arbetena. Målsättningen
med arbetena är att bryta den pågående försumpningen, som bland annat
medfört att floran förändrats i felaktig
riktning. Rena våtmarksarter som bladvass, kaveldun och veketåg har vandrat
in i dikena och på ängarna.
Breviksängarna kommer att fortsätta dikesrensas i vår.
Text och foto Johan Ahlbom

Kragenäsbadet
blir ännu bättre

Vanlig groda (Rana temporaria) finns vid stränder och sankmark, samt ofta i fuktiga
områden i skogar och ängar och i mindre vattensamlingar. Den vanliga grodan lever
på en mycket varierande diet av maskar, larver, sniglar, insekter och spindlar.

Svandammarna
muddrades förra
året.
Foto Johan Ahlbom

fältbesök. Diket blev på tok för grunt
och håller redan på att växa igen.
Leif Aringer har också reagerat på
att det kan ha hamnat kemiska föroreningar från den närliggande konstgräsplanen i Svandammarna.
– Jag undrar också om det kan
finnas någon form av kemisk förorening i Breviksdammen, till exempel från
den ganska nyanlagda konstgräsplanen, som kan ha påverkat grodlivet.
Bör man kanske göra mätningar i Breviksdammen och vad skulle man i så
fall analysera?
Torbjörn Peterson svarar:
– Vad beträffar eventuella föroreningar i dammen så har jag hört olika
uppfattningar och rykten om detta.
Med anledning av detta gjorde
jag en liten egen litteraturstudie över
ämnet. Den ingick inte i den officiella
rapporten.

Min lilla studie kommer till vissa slutsatser, men som jag nämner där saknas
mätunderlag som visar om någon
skada verkligen är skedd. Därför kunde
det vara av intresse att göra mätningar
på relevanta ämnen i dammen.
Stora ytor med konstgräs är i sig
säkert mer negativt för groddjuren
(och övrigt djurliv) än eventuella halter
av miljögifter i detta fall.
Svandammarna restaurerades i
början av år 2015.

Lär dig mer om grodor
Naturskýddsföreningen i Lidingö
anordnar en vandring där de
spanar efter grodor, ödlor, ormar
och andra kräldjur den 17 april vid
Stockby. Torbjörn Peterson leder
promenaden. Läs mer på lidingo/
naturskyddsforeningen.se

Karta från Lidingö Stad över Kragenäs, som visar var bänken och bordet kommer att
placeras (röd ruta).

Det lilla Kragenäsbadet är väldigt uppskattat av många Breviksbor. I villaägareföreningen har vi därför valt att genom
ett avtal med Lidingö stad ta på oss
en viss skötsel av området. Regelbundet
röjer vi buskar och sly och vi har lagt ut
två badkättingar vid vattenbrynet.
Nu går vi vidare och sponsrar en parkbänk med bord ovanför strandklipporna.
Vi tror att många vill sitta här och ta en
kopp kaffe eller ett glas saft i solskenet.
På kvällarna kan det vara en fin plats
att njuta av solnedgången. Föreningen
lägger 3 000 kr och staden står för resterande kostnader samt ser till att bänk och
bord kommer på plats. Det kommer att
vara klart under våren.
Johan Ahlbom

Utsiktsplats blir sittplats
på Högberga udde
På den fina udden nedanför Villa Högberga stannar
många upp för att njuta av den vackra utsikten över
Stockholms inlopp och Fjäderholmarna. Platsen ligger
utefter den uppskattade strandpromenaden från Breviks båthamn bort till Sjöstigen. Platsen känns också
igen på att de stora fartbegränsningsskyltarna för sjöfarten står här.
Här har Lidingö stad, på initiativ från villaägareföreningen, lovat att sätta upp en parkbänk med bord. Det
tackar vi för! Arbetet planeras ske under våren.
Text och foto Johan Ahlbom

En parkbänk av den här typen ska det bli.
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Mer ljus över Höguddsstranden

Trädgårdsmästarens fixa-lista

På Villaägareföreningens två senaste
årsmöten väcktes frågor om att få parkbelysning på stigen utmed Höguddsstranden. Det handlar om den del av
den uppskattade strandpromenaden
som sträcker sig mellan scouthuset
i Brevikshamnen och Höguddsvillan.
Sträckan utgör bara cirka 200 meter,
men under mörka kvällar är här becksvart. Styrelsen har arbetat vidare på
frågan och bjöd strax före jul in den
ansvarige för stadens gatubelysning till
ett besök på platsen.
Nu har staden planerat att ordna
parkbelysning här till våren. Tack!
Samtidigt har staden, också på Villaägareföreningens initiativ, bytt ut den
lilla träspång som fanns utmed strandpromenaden. Den anlades på 1970-talet
och nu började tidens tand göra sig
påmind och här fanns en uppenbar
skaderisk. Nu har spången ersatts av
väggrus och en vägtrumma.

Äntligen dags att ge sig ut i trädgården och väcka den till liv efter vinterdvalan.
Trädgårdsmästare Jessica Karlsson delar med sig av sina bästa tips.

BREVIKSHAMNEN

träd som du vill ladda med ny växtkraft
beskärs tidigt på våren. Med jämn gallring får du friska träd som ger mer och
godare frukt. Skär bort allt som är dött
och brutet. Också grenar som korsar
varandra och växer inåt kronan sågas
bort. Plommon och körsbär låter du
vara till hösten, men skadade grenar är
alltid bäst att ta på en gång.
Gallra buskar. Håll syrén, schersmin,
korneller och liknande buskar unga
och frodiga genom att gallra bort en
tredjedel varje vår. Välj ut de grövsta,
äldsta grenarna och kapa 20 cm ovanför marken. Nya skott skjuter ut direkt.
På så sätt har du en evigt ung och
grön buske. Plantera nya vinbär. Är dina
buskar gamla och ger dåligt med bär?
Då är det dags att byta ut dem mot nya.
Mata gärna vinbären med en näve aska.

VILLA HÖGUDDEN

Efterlysning

Vad finns på målningen?
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kan andas. Men strunta i vertikalskärningen, det sätter bara fart på ogräsen.
Laga. Reparera hål och slitage med
jord och gräsfrö.
Toppdressa. Kratta ut ett tunt lager
dressjord över hela gräsmattan. Det
håller mattan jämn, tjock och frodig.
Klipp. När gräset vuxit sig 10 cm
långt är det dags för första klippningen.
Toppa bara första gången och klipp igen
om någon vecka. Det ger småstråna en
bra start. Klipp ofta och låt klippet ligga
kvar. Gräs är utmärkt näring. På så sätt
gödslar mattan sig själv. En frisk och
stark gräsmatta konkurrerar också ut
mossan på egen hand.

Beskär fruktträd. Äppel- och päron-

Johan Ahlbom

I utställningen om Brevik på Lidingö
museum hänger en tavla målad av
Gottfrid Kallstenius från början av
1900-talet.
Mitt i bilden löper Stora Allén ner
mot vattnet. Längst ner till höger om
allén kan man se något slags torn som
är rödmålat. Frågan är vad det är?
Det finns inte dokumenterat i några

1. Klipp och knipsa!

källor men skymtar även på ett fotografi, en så kallad panoramabild som
finns i "säljprospektet" som fastighetsbolaget tog fram för att marknadsföra
området.
Carl-Henrik Ankarberg som gjort
utställningen tillsammans med Johan
Ahlbom och Andreas Lindberg har en
teori:

– Kan det vara ett vindkraftverk? På
fotot ser det nästan ut så. Det fanns
enkla sådana vid den tiden för att
driva exempelvis en pump. Det kan ju
tänkas att Sjövillan till vänster om allén
behövde elektricitet eller vatten.
Det kan också tänkas vara ett sjömärke, en båk eller liknande. Om någon
läsare tror sig veta något om detta
torn skulle det vara väldigt roligt att
få veta det. Hör av er till Andreas Lindberg 0708-65 85 84 eller på mejladress
andreas@ifkmedia.se.

5. Starta upp
köksträdgården

2. Städa, svabba och vässa
Först av allt: plocka undan alla vintersaker, pulkor och snöskyfflar som
häckar runt huset. Nu är det vår!
Tvätta krukor och utemöbler. Spola
av altanen och utegruppen. Skrubba
också ur alla utekrukor så att de är rena
från gammal ohyra när du plantera nya
vårblommor.
Skura ur växthuset. Skölj av fönster
och golv med varmt vatten och såpa.
Låt torka upp ett par dagar.
Vänd komposten. Den nybrunna
jorden är bästa jordförbättringen i
rabatter och köksland.
Vässa och laga verktyg. Byt olja
i gräsklipparen, köp bensin och slipa
bladen. Vässa spadar och sekatörer och
olja in skaften. Oljan håller träet mjukt
och skönt, och du slipper stickor i händerna.
Häng ut tvätten. Lakanen doftar så
gott när du kryper ner i sängen, trött
och nöjd efter trädgårdspasset.

3. Gör fint i rabatterna
Bort med det gamla! Kratta löv och

rensa bort ogräs och riset efter fjolårets
perenner. Ta ogräsen unga! Rensa flitigt
redan nu, innan de fått grova rötter och
fröat av sig, så sparar du massor av
svettigt rensjobb senare i sommar.

Du kan faktiskt sätta potatisen redan
i april. Även dill, rädisor, morötter och
mangold kan frösås på friland.

Klipp rosor. När björkarna har musöron är bästa tiden att beskära rosorna.
Men det gäller att veta vilken sort du
har. Rabatt- och vresrosor klipps ner
hårt. Spara tre–fyra skott och klipp
ovanför ett utåtpekande skott för att
få en bred, blommande buske. Klätteroch buskrosor behöver du bara putsa.
Plantera nytt. Våren är perfekt tid
att plantera nya perenner och flytta
runt dina gamla. Köpväxter som stått
länge i sin plantkruka har ofta tätt ihopsnurrade rötter som fortsätter att växa
runt, runt. Trassla försiktigt ut rötterna
innan plantan stoppas i jorden. Ge plantan en bra start med ny jord och vattna
rejält.
Snygga till kanterna. Med några
spadtag fixar du fina, rena linjer runt
rabatterna. Vips, så ser de ut som nya!
Avsluta med ny svart mylla. Svep
ett lager härligt svart barkmull.

4. Trimma gräsmattan
Så får du en frisk och frodig drömmatta:
Räfsa. Börja med att försiktigt räfsa
bort löv och dött, vitt gräs så att mattan

Avhärda grönsaksplantor. De ömtåliga småplantorna behöver vänja sig
vid sol, väder och vind. Ställ ut på dagen
och in på natten en vecka, plantera sen.
Jordförbättra. Mylla ner ett lager
ny, näringsrik gödsel. Ju mer organiskt,
desto bättre!
Så frön. Dill, rädisor, morötter, mangold och potatis går utmärkt att stoppa i
jorden redan i april. Vattna.
Gula blommor. Sätt ett gäng i kökslandet, de hjälper till med pollineringen.
Solrosor, tagetes och ringblommor är
dessutom mumsiga i sommarens rätter.
Skydda med fiberduk. Frost, hungriga skadedjur och ogräsfrön hålls
effektivt borta med duk. Låt den gärna
ligga på till midsommar.

6. Putsa grusgångar
och stenplattor
Stoppa ogräset. Många älskar grus och

stenläggningar, men baxnar inför rensjobbet. Just här kan ett ogräsmedel
som Roundup kännas befogat. Om du
drar dig för att använda gifter kan du
bränna ogräset med gasol eller spreja
med ättika.
Räta upp kantstenar. Det tar lite tid,
men snyggt blir det!
Fyll på nytt grus. Grustäcket ska
vara ungefär 10 cm tjockt för att ogräsen ska vantrivas. Packa hårt.
Tipsen är hämtade från bloggen My home
Text: Ulrika Lundberg.
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Hemköp bygger ut
Hemköps butikschef i Brevik, Andreas
Gruber, fortsätter göra stora förbättringar i butiken. När detta nummer av
Nya Meddelanden kommer ut är antagligen den nya godisbutiken färdig och
ska precis öppna.
Onsdagen den 23 mars är planerad öppningsdag. Godisavdelningen
kommer att ha Lidingös största sortiment av lösgodis: 600 sorter! Under
hela öpppningsveckan kommer priset
att vara rekordlåga 39:90/kg för
bonuskunder och 59:90/kg för andra.
I den nya avdelningen finns även
take-away-kaffe. Eventuellt kommer
man kunna köpa en bulle till kaffet
till bra pris, och om det finns plats för
några bord och stolar.
Butiken förändras kontinuerligt. En
manuell disk för färsk fisk har nu öppnat
och betjänas alla dagar i veckan.

I disken finns butikstillagade fiskoch skaldjursröror till bra priser.
Hela sortimentet har genomgått
stora förändringar med nya diskar och
exponeringsytor. Djurmatsavdelningen
har utvidgats med nya produkter.
Prisbilden har förändrats rejält sedan
tidigare. Nu finns alltid lågprisprodukter
som alternativ. Exempelvis finns ofta
ost för 69 kr/kg från Garant, samtidigt
som de dyrare ostar för 99–110 kr/kg
finns som alternativ.
Härom månaden såg Nya Meddelandens redaktör att veckans erbjudande
var cocktailtomater för 5 kr/låda, vilket
till och med är billigare än det lägsta
priset hos Willy's.
Så Andreas Gruber har verkligen
gjort allt för att sudda ut det dåliga
ryktet om "Sveriges dyraste affär" och
fått det till "en av Lidingös billigaste"

Breviks kyrka

Lördag 2 april

9.30-16.30 Retreat, meditation,
avspänning.

Söndag 3 april

11.00 Gudstjänst, kyrkoherde Carina
Nilsson. Musiker Martina Möllås.

Lördag 9 april

16.00 Konsert, Lidingö Kids.
Körledare Martina Möllås.

Söndag 10 april
Öppen förskola (ingen anmälan)
måndagar, onsdagar, torsdagar,
kl 09.00-15.00 tisd kl 11.00-15.00.

11.00 Gudstjänst, Staffan Simonsson.
Önskepsalmer. Musiker Li Ringquist Östman och Martina Möllås.

Kaffe med hopp i församlingssalen
varje onsdag 13.30-15.30.

Lördag 16 april

Au pair café i församlingssalen 13.00–
15.00. 14 april, 28 april, 12 maj.

Söndag 20 mars

11.00 Gudstjänst, Staffan Simonsson.
Lidingö Kids-kören.
Musiker Martina Möllås.
16.00 Konsert, Gloria av John Rutter.
Breviks Kyrkokör och Bodals
Kammarkör. Stockholm Concert
Orchestra. Fri entré.

Långfredagen 25 mars

Söndag 17 april

11.00 Gudstjänst, Lovisa Hagerfors.
Barnkörer. Organist Li Ringquist
Östman.

Lördag 23 april

14.00 Konfirmation (Åre-gruppen),
Lovisa Hagerfors.
19.30 Gospelmässa, Staffan
Simonsson. Gospelkören under
ledning av Martina Möllås.

Söndag 24 april

15.00 Musikgudstjänst, Lovisa
Hagerfors. Organist Li Ringquist
Östman. Cello Samuel Coppin.

11.00 Gudstjänst, Lovisa Hagerfors.
Musiker Martina Möllås.

Påskdagen söndag 27 mars

11.00 Gudstjänst. Kyrkokören.
Organist Li Ringquist Östman.

11.00 Gudstjänst, Lovisa Hagerfors.
Kyrkokören. Musiker Li Ringquist
Östman, Martina Möllås, Ingrid
Damstedt Holmberg.

Annandag påsk, måndag 28 mars

11.00 Gudstjänst, kyrkoherde Carina
Nilsson.
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14.00 Konfirmation (Malta-gruppen),
Staffan Simonsson.

Söndag 1 maj

Söndag 8 maj

11.00 Gudstjänst.
Musiker Martina Möllås.

Torsdag 12 maj

19.00 Konsert i Breviks kyrka med
musik av kompositörer och

Renovering av
Båtklubbens klubbhus

Bakom dessa täckta fönster kommer
den nya avdelningen med godis och café
att öppna. Kanske är den redan öppen
när denna tidning kommer ut. Bilden
tagen i början av mars.

(ibland billigast).
– Glöm inte att vi har öppet 8–21
varje dag, även under påsken, säger
Andreas.

artister med Lidingöanknytning.
Bland annat Olle Adolphson, CarlMichael Bellman, Franz Berwald,
Lars-Erik Larsson, Povel Ramel.
Direkt efter konserten visning av
utställningen Brevik – den vita
villastaden vid segelleden.

Fredag 13 maj

12.00–15.00 Utställningen i kyrkans
församlingssal öppen.

Söndag 15 maj

11.00 Gudstjänst. Kyrkokören.
12.30 Visning av utställningen i
församlingssalen.

Måndag 16 maj

18.00 Konsert, Minikörerna.
Musiker Li Ringquist Östman
och Roberta Sciacco Schantz.

Söndag 22 maj

11.00 Gudstjänst, Lovisa Hagerfors.
Gospelkören.
Musiker Martina Möllås.
18.00 Konsert, Bodals Kammarkör.
Dir. Ingrid Damstedt Holmberg.

Lördag 28 maj

14.00 Konfirmation (Frankrikegruppen), Staffan Simonsson.

Söndag 29 maj

11.00 Gudstjänst (i rosenträdgården),
Staffan Simonsson.
Musiker Li Ringquist Östman.

Lördag 4 juni

14.00 Konfirmation (Rom-gruppen),
Magnus Östling.

Söndag 5 juni

11.00 Gudstjänst, terminsavslutning,
Lovisa Hagerfors. Kyrkokören.
Musiker Li Ringquist Östman
och Martina Möllås.

Under våren genomförs nu en genomgripande inre renovering av klubbhuset vid Brevikshamnen.
Efter 40 år har huset blivit slitet och det var dags för en
ordentlig ansiktslyftning. Hela köket blir nytt, likaså duschrum och toalettrum. I klubblokalen målas väggarna vita
och taket laseras. Karaktären i lokalen blir marin, med nytt
skeppsgolv och mässingsarmaturer på väggar och i tak.
Samtliga textilier, som dynor och gardiner byts också ut.
Dessa kommer också att få marin anknytning. Arbetena ska
vara klara den 10 april.
Därefter kommer lokalen att kunna användas av klubbens medlemmar under den förestående vårrustningsperioden. Lokalen kommer att som tidigare kunna lånas ut
mot en avgift till medlemmar för möten och fester, samt till
föreningar.

Nya tider för Stockby Returpark

Lördagen den 27 februari slogs portarna upp för allmänheten
med öppet hus i nya återvinningscentralen i Stockby.
Returparken kommer att vara öppen alla dagar i veckan för
privatpersoner på Lidingö och större yta för återvinning och
återbruk – det är de mest påtagliga skillnaderna när Stockby
returpark nu öppnat.
Adressen är Stockbyvägen 3, granne med Beijer Bygg (som
också flyttat hit). Den är helt moderniserad och har fått nya förbättrade öppettider: måndag–torsdag kl 12.00–20.00, fredag–
söndag kl 09.00–16.00.
Södergarn har också utökade öppettider. Se sista sidan.

Rabatterna är större än avgiften!
Ett medlemskap i Högberga-Breviks villaägareförening ger rabatter hos ett flertal
Lidingöföretag. Medlemskapet i föreningen kostar 100 kr. 10–20 procent hos järnaffären
blir lätt ganska mycket pengar. Måla om båten och medlemsavgiften är intjänad!
Anderssons Blomsterhandel

Torsvikssvängen 7A. 10% (ej förmedling och
blomstercheckar).
Beijer Byggmaterial
Stockbyvägen. 10%.
Bodalsgaraget

Vasavägen 76 (Hantverkshuset). 20% 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).
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).
Järnia Lidingö

Skärsätra 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 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 Lidingö

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

Klipp ur och vik ihop!

Högberga-Breviks
villaägareförening
Medlem i Lidingövillor LVS

Medlemskort 2016–2017
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller till och med 30 april 2017.
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Hög klass på
maten hos
Quarti

Nu har restaurangen Quarti
i Brevik etablerat sig ordentligt. Om du vill ha bord en
fredag eller lördag så gäller
det att boka i god tid. De har
oftast fullsatt.
Så här säger de nya
ägarna: "Maten vi serverar är
bara mat vi själva tycker om,
med enkelhet och kärlek och
inga onödiga konstigheter.
Här står matglädje och stämning i fokus och vi gör allt vi
kan för alla ska få en så bra
upplevelse som möjligt".
Nya Meddelanden testade deras trerättersmiddag
som hade specialpris under
sportlovsveckan (395 kr)
och kan intyga att det var av
mycket hög klass.
Det finns något som
passar de flesta, man kan
också ta en pizza eller en
kvällens husman med hem
eller bara slinka in i baren för
en öl och trevligt sällskap.
Eller som ägarna säger:
"Ambitionen är att ni alltid
ska känna er nästan oförskämt välkomna!"

Samverkan
med extra ögon
och öron

För femte året kör grannsamverkansbilen runt på
Lidingös vägar. Och det har
varit ett framgångsrecept,
man har hittat stulna bilar,
efterlysta bilar och förföljt
misstänkta tjuvar.
I dag är det ett 50-tal frivilliga som kör. Det kommer
löpande in rapporter om
inbrott och inbrottsförsök på
ön 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 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.

Nya Meddelanden • vår 2016

RESULTATRÄKNING FÖR 2015
(och jämförelse med 2014)
2015
2014
Kronor Kronor
INKOMSTER		
Årsavgifter
46 600 45 800
Gåvor
150
125
Annonsintäkter
6 000
1 500
Bokförsäljning, nettointäkt
28 757		
Kapitalinkomst
2
495
Summa inkomster
81 509 47 920

Innehavaren av detta kort får hos nedanstående företag,
mot uppvisande av kortet, följande rabatter och förmåner.
Gäller till och med 30 april 2017.
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.
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STYRELSEN har efter årsmötet haft följande sammansättning:
Ordförande
Christer Åkerhielm
Vice ordförande, natur o miljö
Johan Ahlbom
Sekreterare, redaktör
Andreas Lindberg
Kassaförvaltare
Håkan Helander
Kvartermästare
Johanna von Schoultz
Ansvarig kvartersombuden
Birgitta Sjöberg
Ansvarig medlemsförmåner
och annonser
Elisabet Bergknut
Suppleant
Olle Melin
Suppleant
Robert Nordstrand
Suppleant
Jonas Ågrup

KOSTNADER
Föreningsmeddelanden, kopiering
32 736 31 829
Valborgsmässofirande
3 500
3 500
Årsmöte
987
451
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
1 748
1 764
REVISORER är Anders Ahlqvist och Sten Bjurström. ReviDiverse kostnader
4 303
5 146
sorssuppleanter är Brun Ulfhake och Bengt Högberg.
Skatt
48
48
VALBEREDNINGEN består av Anders Wikman, sammankalSumma kostnader
43 322 42 738
lande, och Bengt Högberg.
		
REPRESENTANT för föreningen i LVS – Lidingövillor VillaäÅRETS RESULTAT KRONOR
38 187
5 182

gareföreningar i Samverkan – var under början av 2015 Bengt
Högberg därefter Leif Aringer.
		
För KVARTERSOMBUDEN är Birgitta Sjöberg samordnare.
BALANSRÄKNING per 31 dec 2015
Dessa sköter utdelningen av föreningstidningen Nya Medde(och jämförelse med 2014)
2015
2014
landen till medlemmarna.
Kronor Kronor
SAMMANTRÄDEN I STYRELSEN har ägt rum den 2 februari, 9 mars, 8 juni (konstituerande möte), 21 september och
TILLGÅNGAR		
2 november. ÅRSMÖTE hölls i Breviks Båtsällskaps klubbhus
Bank
57 133 57 160
den 23 april. Efter mötet höll Carl-Henrik Ankarberg ett uppPlusGiro
61 524 29 635
skattat föredrag om Mölna gård.
SUMMA TILLGÅNGAR KRONOR
118 657 86 795
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december
2015 hade föreningen 440 betalande medlemmar (2014: 437).
Föreningsmedel
Härtill kommer nio prenumeranter på tidningen.
Vid årets början
53 647 48 465
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk
Årets resultat
38 187
5 182
rapport. Av denna framgår att föreningens resultat för 2015
var 38 187 kr (2014: 5 182 kr) och en balansomslutning på
Vid årets slut
91 834 53 647
118 657 kr (2014: 86 795 kr) varav eget kapital den 31 decem		
ber 2015 var 91 834 kr. Spridning av information, bland annat
SKULDER
genom Nya Meddelanden, är en väsentlig uppgift och samtiFörskottsbetalda årsavgifter
26 600 30 300
digt en betydande utgift för föreningen. Årsavgiften för 2016
beslutade årsmötet att bibehålla på 100 kr.
Skatteskuld
48
48

Övriga skulder
175
2 800
Summa skulder
26 823 33 148
NATUR OCH MILJÖ
		
SKÖTSEL AV NATUR & PARKMARK. Styrelsen har, i god
FÖRENINGSMEDEL
samverkan med staden, arbetat för en förbättrad skötsel av
natur- och parkmarker inom vårt område. Enligt föreningens
+ SKULDER KRONOR
118 657 86 795

! Klipp ur och vik ihop!
Rabatter och förmåner

Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2015

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 ska använda i fortsättningen.
Happy Homes Ljungbergs Färg: 10%
MA Bilglas: 200 kr vid byte av bilglas.
Preem Lidingö: 25% på hyra av bil, släp, trailer, samt biltvätt.

förslag har staden i början av året genomfört en restaurering
av Svandammarna. Dessutom har flera möten med stadens
företrädare genomförts beträffande dikesrensning på Breviksängarna, ett projekt som påbörjades i slutet av året.
BREVIKSPLANEN. Flera möten med företrädare för staden
har genomförts för att bland annat diskutera eventuellt
utökad verksamhet på fotbollsplanen. Vår förening har
arbetat för en klarlagd tillfart och förbättrad skyltning till
fotbollsplanen, utökad parkering för planens besökare på
båtklubbens upplagsområden mm. Vi har också genomfört
en inventering av tillgängliga fotbollsplaner över hela Lidingö
samt av utnyttjade träningstider på Breviksplanen. Denna
inventering visade att behov av utbyggnad av fotbollsplanen
ej kan anses föreligga.
PARKBÄNKAR. Förutom de nio parkbänkar som tidigare
utplacerats i området med föreningens stöd, har med staden
överenskommits om utsättning av ytterligare två parkbänkar,
vid Kragenäsbadet och nedanför Villa Högberga.

SKÖTSEL AV MARK VID KRAGENÄSBADET. Föreningen
har ett avtal med staden om skötsel av marken vid Kragenäsbadet. Slyröjning av området genomfördes av föreningen
under hösten.
INFORMATION
HISTORISK SKRIFT OM BREVIK OCH HÖGBERGA. Den
historiska skrift om området som föreningen gav ut 2011, är
nu slutsåld. En uppföljare ”Nya gamla historier från Brevik och
Högberga” utgavs sommaren 2015. Andreas Lindberg och
Johan Ahlbom med flera har arbetat med projektet. Innehållet
behandlar historik, byggnader, händelser & näringar, Breviksprofiler samt grannar & annat. Boken som är på 164 sidor har
tryckts i 800 exemplar, varav föreningen säljer 300 ex. Mottagandet har varit mycket gott och den 6 februari 2016 invigdes
en uppföljande utställning om Brevik på Lidingö museum.
NYA MEDDELANDEN OCH WEBBSIDAN. Föreningens
informationstidning Nya Meddelanden har under 2015 utkommit med två ordinarie nummer, nr 95 och 96. Tidningen sprids
förutom till föreningens medlemmar även till många av stadens tjänstemän och beslutsfattare. Föreningens sekreterare
och redaktör Andreas Lindberg sköter även HBVFs webbsida
och LVS webbplats.
MEDLEMSFÖRMÅNER OCH ANNONSER. Elisabet Bergknut ansvarar för arbetet med ekonomiska förmåner för medlemmarna samt för annonser i Nya Meddelanden.
TRAFIKFRÅGOR
HASTIGHETSGRÄNSER. Den översyn av hastighetsgränserna inom området som tidigare har genomförts av staden, har
under 2015 kompletterats med fartdämpande åtgärder.
NYA SPÅRVÄGEN. Under hösten kom trafiken igång på den
upprustade banan. Breviksborna verkar överlag nöjda med
trafiken även om önskemål finns om tätare trafik.
BUSS 201. Föreningens förslag att förlänga buss 201:s linjesträckning så att Kragenäs-, Klippudden- och Käppalaborna
kan få närmare till hållplats har inte vunnit framgång.
INFARTSPARKERINGEN i Ropsten har diskuterats vid ett
flertal tillfällen. Då Stockholms stad kraftigt har krympt parkeringsutrymmena har föreningen ställt sig bakom fler pendlarparkeringar inom Lidingö.
SAMRÅD Föreningen har deltagit i samråd rörande ändrad
detaljplan för kvarteret Smultronet i Brevik.
SAMVERKAN
LIDINGÖVILLOR – VILLAÄGAREFÖRENINGAR I SAMVERKAN, LVS. HBVF är medlem i LVS och har deltagit i LVS
möten under 2015. Vi har till Lidingö stad, genom LVS bl a
föreslagit åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i vårt
område.
EKONOMISKA BIDRAG Föreningen har under året lämnat
ekonomiska bidrag till arrangemangen vid föreningen Killingevillors valborgsmässoeld samt till Lidingö Föreningsråd.

Lidingö i februari 2016

Christer Åkerhielm
Ordförande

Johan Ahlbom
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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Recept från Hemköp Lidingö Brevik

Nu börjar grillsäsongen!
Näringsinformation

Ingredienser
500 g blandfärs, grovmald
2 msk olivolja
salt och peppar

Näringsvärde per portion:
Energi: 724 kcal (3 066 kJ)
Fett: 56 g
Kolhydrater: 20 g
Fibrer: 4 g
Protein: 37 g

Topping:
1 pkt bacon
isbergssallad
tomat
god ost
saltgurka

Manhattan burger
4 portioner, tid 30 minuter

1. Blanda färsen med olja, 1 tsk salt och 1 krm peppar.
Forma till lagom stora burgare.
2. Blanda ihop alla ingredienser till dressingen. Smaka av
med salt och cayennepeppar.
3. Coleslaw: Blanda yoghurt och senap. Blanda med övriga
ingredienser. Smaka av med 2 krm salt och 1 krm peppar.
4. Grilla hamburgare och bacon. Servera hamburgaren
med färska grönsaker, en god ost och dina favorittillbehör.

Valborg i Killinge

Valborgsfirande sker som vanligt den
30 april med brasa, körsång och kaffe i
Killingeparken. Vår förening brukar ge
ett ekonomiskt bidrag.
Uppläggning av material sker tidigast 18 april, senast fredag 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.
Försäljning av kaffe, saft och bullar,
korv och hamburgare, rostade mandlar
och godis kommer att ske.
OBS! Killingevillor söker brasvakter
för en- till tvåtimmarspass. Anmälan
och frågor tar du upp med brasansva-

Dressing:
1 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
1 dl chilisås
2 msk bostongurka
1 msk dijonsenap
2 krm salt
1 krm cayennepeppar
Coleslaw:
2 dl matlagningsyoghurt
1 msk fransk senap
½ vitkålshuvud, rivet
1 morot, riven
1 grönt äpple, rivet
½ purjolök, strimlad

rig Maud Brännström 070-270 17 95
eller mejl maud.brannstrom@hotmail.
com.
Programmet

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.

Priserna steg när tunneln öppnade
– 2015 var ett starkt år på bostadsmarknaden på Lidingö, säger fastighetsmäklaren Robert Nordstrand på
Nordstrands mäkleri. 2016 har börjat
starkt med fortsatt lågt utbud, vilket
påverkar priserna. När Norra länken
öppnade förra året så märktes en klar
uppgång i priserna där en anledning är
den förbättrade tillgängligheten.
Det genomsnittliga priset för en villa
på Lidingö ligger på 9,5 miljoner kr
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enligt Svensk Mäklarstatistik AB. Kvadratmeterpriset är nu 62 475 kr. Statistiken grundar sig på försäljningar från
det senaste året och knappt 100 villor
på Lidingö. K/T-talet ligger nu på 1,7.
Bilden intill visar kvadratmeterpriset
för bostadsrättslägenheter det senaste
året och där syns tydligt uppgången
från mitten av förra året och nu en viss
avmattning. Motsvarande diagram för
villapriser saknas.

LIDINGÖ BREVIK

Öppet alla
dagar 8–21

Handla för minst 500 kronor och du
får 10% rabatt vid ett köptillfälle.
Gäller ej tobaks- och ombudvaror.
Namnteckning _____________________________________
31 dec 2015
Kassörens sign. _____________ Gäller t om 31 maj 2016.

Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna
Adress

Boyta Tomtarea

Vårdkasstigen 3A
Tallrisstigen 39
Seglarvägen 44
Saltsjövägen 39
Trädgårdsvägen 5C
Roskullsvägen 8
Vårdkasstigen 15
Höguddsvägen 20A
Höguddsvägen 3
Kullavägen 5A
Tallrisstigen 17
Höguddsvägen 41
Kapellbacken 4
Drabantvägen 6C
Saltsjövägen 4
Klövervägen 26
Vårdkasstigen 5
Barrstigen 46
Saltsjövägen 22
Seglarvägen 32
Däldvägen 8
Barrstigen 15
Drömstigen 6
Kapellbacken 8
Tallrisstigen 19
Roskullsvägen 4B
Höguddsvägen 51
Ekstigen 12
Vårdkasstigen 12
Stenbacksstigen 13
Löparstigen 5A
Norrviksvägen 6B

214
90
126
105
173
160
103
150
235
225
90
160
175
250
70
210
158
186
127
199
111
114
162
227
82
207
157
244
227
116
229
174

Datum Pris milj kr

800
1 april
365 17 april
1 220 24 april
1 332
3 juni
979 15 juni
910 15 juni
94 26 juni
832
13 juli
1 403 30 juli
813 29 aug
233
1 sept
813 27 okt
1 181 28 okt
1 838
2 nov
936
6 nov
1 192 16 nov
1857 17 nov
506 23 nov
1 310
1 dec
869
3 dec
181 15 dec
1 326 17 dec
815
8 jan
3 482
15 jan
227
15 jan
1 011
18 jan
247 26 jan
1 057 29 jan
1 233 29 jan
258
1 feb
1 076
14 feb
789
19 feb

10,50
7,85
20,30
11,50
12,00
9,32
6,20
12,80
15,60
10,50
7,10
10,50
6,00
17,60
6,75
11,85
12,30
11,90
10,85
12,50
6,90
7,75
12,35
22,15
6,95
25,00
6,25
13,70
12,75
7,85
16,30
13,06

Uppgifterna är hämtade från booli.se och hemnet.se.
I de flesta fall är priserna baserade på lagfartsinformation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud
som Booli registrerade innan mäklaren tog bort annonsen. Därför kan det finnas någon eller några försäljningar
ovan som inte blivit av.
Genomsnittspriset av ovanstående fastigehtsaffärer
är 10,69 milj kr, vilket är en miljon högre än Lidinösnittet
(se artikel på föregårende sida). Kvadratmeterpriset blir
68 800 kr.
Som den vakne läsaren kan se är det ovanligt många
husuppgifter denna gång. Det beror på att ett flertal försäljningar från i våras och somras inte var registrerade
hos Lantmäteriet när förra numret av Nya Meddelanden
kom ut.

!
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.
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t om 31 maj 2016.

Din fastighetsmäklare på ön.

www.nordstrandsmakleri.se
08-731 51 00
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Service & öppettider
Breviks centrum
Hemköp Lidingö Brevik

Tel 08-766 00 30
www.hemkop.se
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

Quarti

Tel 08-766 59 10
www.quarti.se
tis-tors, sön: 16.45–21.45.
fre–lör: 16.45–23.45
Lidingö SuperWok

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

Tel 08-766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
lör 09.00–13.00

Stenemur & Silvio

Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice

Högberga Bageri & Café

Tel 08-766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00
Som Thaimassage

Tel 070-442 40 37
mån-fre 09.00–20.00
lör–sön 12.00–18.00
Montille Moment

Tel 070-601 43 30
ons-tors 13.00–18.00
fre 12.00–16.00
lör 11.00–15.00

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
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Restaurang, café

Tel 08-766 61 31
mån–fre 08.45–13.30
Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
sön 09.00–17.00

Pier 16 (Gåshaga brygga)

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

Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se

Lidingö Breviks Sjöscouter

Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu
Breviks kyrka

Tel 08-52 52 16 16
www.pier16.se
mån-tors 16.00–22.00
fre–lör 16.00–24.00
söndagar 12.00–22.00

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49

Rest Bryggan
Gåshagaleden 12

Äppelbo förskola

www.restaurangbryggan.se
ons, tors 18.00–22.00
fre 18.00–23.00
lör 17.00–23.00
sön 17.00–22.00

Breviks tennisklubbar

Tel 08-731 65 80
Tel 08-731 47 40

Företag

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

Alinea Förlag

Böcker och kundtidningar
Tel 0708-65 85 84
info@alinea.nu
Fix&Färdig

Breviks förskola

Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00

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

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

Lidingö stad
Felanmälan

Avfall, idrotttsanläggningar,
klotter, vägskador, parker,
vatten och avlopp, vinterväghålllning och städning
av gator:
www.lidingo.se
Hanteras 08.30–16.00
Akuta ärenden på kvällar,
helger och nätter:
Tel: 010-470 56 57.
Tekniska förvaltningens
kundtjänst: vardagar kl.
08.30–16.00. Tel 08-731 33 03.
Vatten och avlopp:
Tel 08-731 46 69.
Gatubelysning

Bogfelts installation och
entreprenad vard 07.30–
15.30. Tel 08-731 46 71.
Återvinningsstationer

Förpackningsinsamlingen.
Tel 0200-88 03 11.
www.ftiab.se
Tidningsinsamlingen

TÅV AB. www.tavab.se
Tel 08-599 221 10

Återvinningsstationen
i Stockby

Mån–tors kl 12.00–20.00,
fre–sön kl 09.00–16.00
Södergarn trädgårdsavfall

1 april – nov. mån och ons:
14.00–20.00. Tis, tors, fre:
12.00–16.00. April–maj, samt
okt-nov även lördagar 11.00–
15.00.
Sten och jordtipp
i Trolldalen

mån–fre: 07.00–15.30.

Nya Meddelanden

Högberga-Breviks villaägareförening

är Högberga-Breviks villaägareförenings medlemstidning. Den trycks
i 800–1 000 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.aakerhielm@gmail.com

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 440
st i slutet av 2015. 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.

