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Andreas Gruber, ny ägare till Hemköp:
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Mat, hus & natur

D

et här numret av Nya Meddelanden fokuserar på tre viktiga
ämnen för oss villaägare i Högberga och Brevik: mat, hus och
natur. Jag tror att jag kan tala för alla och säga att det är viktigt
att ha en matvaruaffär i Brevik. Ett centrum med matbutik känns väldigt viktigt. Läs artikeln här intill så kommer du att se att nye ägaren Andreas Gruber har stora planer för butiken. Lägre priser, sortiment
som passar kunderna och i förhoppningsvis på sikt en delikatessdisk.
Jag hoppas att många boende i vårt område nu väljer Hemköpbutiken
och hjälper Andreas att få fart på omsättningen. På sidan 11 finns en rabattkupong, som du kan lösa in senast den 31 december. Det kan bli en
hel del rabatt om man gör ett storköp inför julhelgerna.
I den historiska artikeln i detta nummer kan du läsa om affärer som
fanns förr i Brevik och Högberga. på 50–60-talet fanns det fem matbutiker i vårt område! Hemköp har sina rötter i Aronssons, som många
Breviksbor minns. Skomakarn tog över Alvfors. Man kan lära mycket
av historien. Artikeln på sid 8–9 är hämtad från del 2 av den historiska
skriften som du kan köpa till medlemspris. Med denna tidning följer ett
blad där du kan beställa den.
På mittuppslaget finns en artikel om hur du söker bygglov, vad som är
lovpliktigt och inte. Det är mycket matnyttig läsning för dig som funderar
på att bygga till, om, ut eller nytt. Texten är hämtad (och redigerad) från
Lidingö stads hemsida. Där finns mycket utförlig hjälp och information,
som hjälper dig att hitta rätt i bodjungeln.
Tack vare vår duktige naturexpert Johan Ahlbom har flera "naturliga"
saker skett den senaste tiden. Dikena runt Breviksängarna har blivit rensade, vilket var på tiden (15 år sedan sist). Flera villaägare har påpekat att
deras tomter står under vatten och en familj på Trädgårdsvägen fick källaren helt vattenfylld i våras, på grund av detta.
Området vid Kragenäsbadet rensades en dag i november av ett tiotal
medlemmar/grannar i området. Ett
jobb som går ganska lätt (1 timme)
om man är tio personer. Själv fick jag
nytta av min röjsåg, vilket faktiskt är
ganska kul!
Jag är glad och stolt över att vara
ordförande i en så väl fungerande
och aktiv villaägareförening som vår. Ordföranden med sågen.
Under det senaste året har vi åstadkommit flera förändringar till det bättre inom ett antal områden, vi har
ett gott förhållande till Lidingö stad och vi har god ekonomi.
Slutligen vill jag önska alla
läsare en God Jul och ett
Gott Nytt År!

Ägaren
funnen!
I våras kunde stadens stadsjurist Johan
Alfredsson konstatera att väntpaviljongen i Brevikshamnen tillhör Lidingö
stad. Föreningen föreslog staden att
paviljongens tak borde målas om och
att arbetet kan utföras av båtklubbens
medlemmar. Staden svarade att det var
en god idé och att de bekostar färg och
övrigt material. Eftersom det ska målas
med linoljefärg, som behöver torrt och
varmt väder beslutades att det kommer att ske våren 2016.

Ägaren till paviljongen funnen!

Styrelsen 2015/16
Vid årsmötet i april 2015 valdes styrelsen enligt nedan. Nya är Robert Nordstrand och Jonas Ågrup. 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

Johanna

Andreas

Olle

Birgitta

Johan

Elisabet

Robert

Foto: Torbjörn Zadig

Nu är det dags!
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Christer
Åkerhielm
Ordförande
Högberga-Breviks
villaägareförening

Dags att betala medelmsavgiften för 2015.
Tillsammans med denna tidning finns ett
brev och inbetalningskort. Betala med
det eller via internet. Ditt bidrag betyder
mycket för vår verksamhet.
Endast 100 kr. pg nr 150 48-2

Jonas

Bengt Högberg är sammankallande i valberedningen. Föreningens revisorer heter
Anders Ahlqvist och Sten Bjurström.
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Andreas Gruber, ny ägare till Hemköp:

Det här kommer
att bli en bra butik!
Andreas Gruber är ny ägare till livsmedelsbutiken i Breviks centrum.
Han tog över i september och har
stora planer på förändringar. Mycket har redan gjorts.
Andreas Gruber har, trots sina unga år
(32), en gedigen erfarenhet från livsmedelsbranschen. Han har tidigare
arbetat inom Coop, ICA och Vi-gruppen, varit butikschef i flera butiker och
driftschef för sex butiker, för Coop Tyresö bland annat. Han gillar utmaningar
och lyckades mycket bra i Tyresö, där
han fick ner kostnaderna och upp omsättningen ordentligt.
– Min utmaning är att möta kundens förväntningar, säger Andreas.
Den första tiden har jag ägnat mycket uppmärksamhet till att lyssna på
kunderna och frågat vad de förväntar
sig. Vi måste vara lyhörda på vad som
efterfrågas, annars kommer vi aldrig
att lyckas.
Kunderna i Brevik och Högberga kan
vara ganska olika. Det finns de som
jagar extrapriser, samtidigt som andra
vill att det ska finnas färsk hummer i
delikatessen. Det kräver att det finns en
bredd i sortimentet.
– Vi har en långsiktig plan, även om
vi redan gjort flera förändringar till det
bättre, säger Andreas Gruber. Det tar tid
att förändra en livsmedelsbutik, och det
är bra att man känner in vilka förändringar som är i behov av att göras, så man
inte gör fel.
– Vi tar en sak i taget, vår plan är
att först bygga om och sedan se över
priserna och sortimentet. Därefter
skulle det vara en dröm att skapa en
manuell fisk- och delikatessdisk. En viktig sak är att det alltid ska vara rätt pris
i kassan. En annan är att vi ska ha en
fräsch frukt- och grönt-avdelning.
Redan har mycket gjorts. Färskvarudiskarna är ombyggda, nu arbetar
man med specerierna.
– Mitt mål är att göra om den här
affären till en butik anpassad för Högberga- och Breviksborna. Det ska kännas som ”vår affär”, inte som vilken

– Jag är övertygad om att satsningen kommer att lyckas, säger Andreas Gruber.

Hemköpsbutik som helst, säger Andreas Gruber.
Han har också sett över priserna och
gjort genomgående prissänkningar på
många varor.
– Vi har redan sänkt väldigt många
priser i butiken. Osten har vi exempelvis sänkt med tio kronor kilot.
– Hemköp har fördelaktiga inköpspriser så det ska inte vara något problem att hålla en bra prisnivå, säger
Andreas. Det ska inte löna sig att åka
tre kilometer fram och tillbaka till en
lågprisbutik för att spara ett par tior.
Matkassen ska inte kosta mer hos oss,
dessutom slipper man besväret och
köerna i den stora lågprisbutiken.
Tidigare fanns både post och
spelbutik i Breviks centrum, något som
naturligtvis hjälper till att dra folk till
butiken. Posten har flyttats till ICA Käp-

pala, vilket många tycker är synd. Kontraktet löper på fem år.
– Det är klart att jag skulle vilja ha
posten här, säger Andreas Gruber, även
om det inte är lönsamt i sig. Men det
skapar mer kundgenomströmning.
Bäst för de som bor här vore om Högberga- och Breviksbornas post låg här
och Käppala- och Gåshagabornas postombud fanns i Käppala, men det är
inget som jag kan bestämma.
– När det gäller Spel och ATG är
kraven på butiken höga. Men jag är inte
den som ger mig i första taget, säger
Andreas säkert.
– Jag är övertygad om att den här
satsningen kommer att lyckas. Den här
butiken har kapacitet för dubbla omsättningen mot vad den tidigare har
haft, avslutar Andreas Gruber övertygande.
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Breviksängarnas
diken rensade
Breviksängarna har under flera
århundraden brukats som åkeroch betesmark, och idag utgör
de en av Lidingöbornas viktigaste parkmarker. Samtidigt
fungerar de som slåttermark för
hö till Elfviks hästar och får.
Markerna är emellertid inte helt
okomplicerade. Jordarna består av
gammal sjöbotten med mycket finkorniga leror, så kallad silt. Dessa
jordar har en ytterst dålig dränerande förmåga, de blir lätt täta och
vattensjuka. Jordarna är så känsliga för vibrationer från exempelvis bil- och båttrafik att sättningar
och sjunkningar kan ske. Markerna
har endast en marginell lutning ner
mot Saltsjön, vilket också medför
att vattnet lätt blir stående kvar i
de långa dikena och i omgivande
ängsmarker.
Ett tecken på den ökande fukten
i marken ges också av en fuktälskande växt, veketåg, som har börjat
invadera de nedre delarna av ängarna. Växten är så grov och kiselhaltig
att kreatur ratar det i höet. Även
flera villatomter kring ängarna har
på senare år blivit översvämmade
och en villakällare på Trädgårdsvägen har blivit vattenfylld.
Det är nu 15 år sedan den förra dikningen av ängarna genomfördes, då med mycket bra resultat. Sedan dess har dock ytterst
lite gjorts. Ska markerna förbli torra
och artrika måste de dräneras väl,
genom att dikena hålls öppna och
i bra skick. De åkerdiken som förut
var öppna och väl fungerande hade
nu under senare år vuxit igen med
en närmast ogenomtränglig vegetation av bland annat vass, älgört
och kaveldun. Det innebar totalt
stopp i dikena.
Men i november var det dags
igen! Staden började då rensa dikena i den östra halvan av ängarna
och fortsatte med den västra halvan.
Föreningen har framfört ett tack
till staden.

Johan Ahlbom
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Ängarna dikas år 2001. Här ses ett nyupptaget dike vid Östra Alléns nedre del.

Samma plats i oktober i år. Det för ängarnas dränering så viktiga diket är helt igenvuxet.

Dikning skedde i början av november 2015. Här ses Kostigens lindallé till höger.
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Kragenäsbadet har röjts

En söndag i början av november ställde
ett tiotal medlemmar upp med röjsågar och busksaxar och hjälpte till att
röja bort sly från Kragenäsbadet. På en
timme var arbetet klart och gruppen
fick kaffe och bullar som föreningen
bjöd på.

Tidningstömning

Tidningshämtningen sköts av Tåvab.
Tömning sker en gång i månaden, alltid
på fredagar. Enkligt deras hemsida blir
det samma veckor 2016 som i år: 2, 6,
10, 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46 och 50.
På tömningsdagen ska kärlet vara
utställt senast kl 06.30.
Möjlighet att lämna tidningar till
återvinning finns även på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer eller på återvinningscentralen i Stockby.

Årsmötet
I slutet av april hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Mycket av mötet handlade om
IFK Lidingös planer på utbyggnad av
Breviksplanen, natur och miljö, Äppelbo förskola, DNA-märkning, med mera.
Efter mötet höll Carl-Henrik Ankarberg
ett intressant föredrag om Mölna Gård.

Sedan några år tillbaka har föreningen
haft ansvar för att röja i backen ner till
badet, vilket vi gjort vid några tillfällen. Föreningen har även föreslagit för
Lidingö stad att man borde ställa dit en
bänk, vilket fanns tidigare. Detta kommer nu att ske.

Julbord i Högberga
och Brevik
Både Högberga Gård och Villa Brevik
erbjuder julbord i år. På Högberga Gård
28 november–18 december. Det kostar
450 kr på söndagar, 695 kr på vardagar. Barn upp till 3 år gratis, 3–12 år
295 kr. Högberga Gård serverar också
söndagsbrunch. Läs mer på hemsidan.
Villa Brevik erbjuder ett julbord för
grannar, vänner och andra den 13 december för 495 kr, barn 3–10 år 75 kr,
11–15 år 150 kr.

Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna

Adress
Norrviksvägen 6B
Drömstigen 6
Saltsjövägen 4
Barrstigen 46
Söderkroken 19
Norrviksvägen 2
Päronstigen 3
Tunavägen 5B
Drabantvägen 6C
Tunavägen 7B
Kragenäsvägen 21
Trädgårdsvägen 44
Trädgårdsvägen 7A

Boyta
174
195
70
173
344
505
108
280
286
175
234
255
135

Tomtarea
789
815
936
506
794
1 192
124
874
1 838
958
1 977
1 274
1 075

Datum Pris milj kr
8 okt
13,06
3 okt
12,50
11 sept
6,75
5 sept
11,90
1 juli
16,80
27 juni
11,90
15 juni
5,80
15 juni
16,60
2 juni
17,60
1 juni
9,99
13 maj
39,00
9 mars
12,80
24 feb
8,96
Källa: booli.se, hemnet.se
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Här behöver du inte
söka bygglov
De flesta åtgärder på ett hus kräver
bygglov eller en anmälan. På Lidingö stads hemsida finns mycket
bra information om vad man ska
tänka på. Vi har samlat en del av det
viktigaste här.

Bygglovet har ersatts med anmälan
takfallet och inte innebära något invilket betyder att du måste anmäla ditt
grepp i den bärande konstruktionen.
byggprojekt till staden samt invänta att
4 Inredning av ytterligare en bostad i
miljö- och stadsbyggnadsnämnden fatett enbostadshus. Åtgärden är antar beslut om att du får bygga. Det sker
mälningspliktig.
genom att du får ett startbesked. Först
Åtgärderna får strida mot detaljnär du har startbeskedet i din hand får
planen. Däremot gäller samma krav
du börja bygga. Åtgärderna är anmälnsom om åtgärderna hade krävt bygglov
ingspliktiga.
vad gäller för utformning, anpassning,
Dessa fyra åtgärder omfattas:
påverkan på omgivningen etc.
1 Tillbyggnad på högst 25 kvadratmeNär gäller inte den nya regeln?
ter byggnadsarea i anslutning till enDe bygglovbefriade åtgärderna gäleller tvåbostadshus. Nockhöjd från
ler inte för byggnader som är särskilt
medelmarknivå får vara högst 4 mevärdefulla ur historisk, kulturhistorisk,
ter. Byggnadsarean kan delas upp
miljömässig eller konstnärlig synpunkt
i flera byggnader, till exempel ett
eller inom ett område med motsvagarage och ett förråd. Byggnaden
rande värde.
ska ligga 4,5 meter från tomtgräns,
Vad som är särskilt värdefull byggmen får placeras närmare gränsen
nad från historisk, kulturhistorisk,
om samtliga grannar som berörs
miljömässig eller konstnärlig synpunkt
godkänner placeringen. Byggnaden
går inte alla gånger att avgöra i förväg.
får aldrig placeras närmare allmän
Det går inte heller alltid att i förväg
platsmark eller gata än 4,5 meter.
peka ut motsvarande områden, därför
2 Tillbyggnad om 15 kvadratmeter brutkommer en prövning att göras i samtoarea till en- eller tvåbostadshus.
band med anmälan. Vid prövningen
Tillbyggnaden får inte vara högre
och bedömningen tar staden hjälp av
än nockhöjden på själva huvudbygLidingös översiktsplan, detaljplaner,
gnaden. Tillbyggnaden ska ligga
tidigare inventeringar och stadens ar4,5 meter från tomtgräns, men får
bete med ett nytt kulturmiljöprogram.
placeras närmare gränsen om samKontakta miljö- och byggnads-kontliga grannar som berörs godkänner
toret innan du börjar bygga, annars
placeringen. Byggnaden får aldrig
riskerar du att tvingas återställa det du
placeras närmare allmän platsmark
byggt och betala en byggsanktionseller gata än 4,5 meter.
avgift.
3 På en- eller tvåbostadshus som
Duär
behöver
varkenatt
bygglov eller anmälan för att
saknar takkupor
det tillåtet
Detta
bygga högst två
kupor.
Påeller
etttak hus
• måla
om, byta fasad
• byggakräver
en friggebod lov
Omomdu
funderar på att bygga nytt elsom redan har • anordna
en takkupa
är det
en skyddad uteplats
du har ett en- eller tvåbostadshus.
ler bygga till behöver du vanligtvis
tillåtet att bygga• anordna
ytterligare
en kupa.
ett skärmtak
bygglov. Olika regler gäller för bygganTakkuporna får uppta högst halva

När du ska bygga börjar du med att
ta reda på om det krävs bygglov. De
flesta byggprojekt kräver lov. Om det
du tänkt göra kräver ett bygglov så är
nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för fastigheten. Är de
ändringar du tänkt göra tillåtna enligt
detaljplanen eller finns det begränsningar? I detaljplanen finns nämligen
beskrivet vad huset får användas till
(till exempel boende, affär, verkstad),
hur stort du maximalt får bygga, utformning av huset, med mera. Är din
byggnad av kulturhistoriskt värde? I så
fall påverkar det vilka ändringar du får
göra och möjligheten att få bygglov.

Bygglovbefriade åtgärder
för Attefallshus
Det krävs inte längre alltid bygglov för
komplementbyggnad, tillbyggnad, inreda ytterligare en bostad samt bygga
takkupor. Du måste dock göra en så
kallad anmäla till staden, och invänta
ett startbesked. Observera att befrielse
från bygglov inte gäller för fastigheter
som är särskilt värdefulla eller som
ligger inom ett område som är särskilt
värdefullt.
Regeringen har beslutat att fyra åtgärder utöver den redan bygglovbefriade friggeboden inte ska kräva bygglov.

2

3
4

8

6
Läs mer om de fyra åt
gärderna på nästa sida.
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ytterligare bostad
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5. Måla om huset
6. Mur eller plank
7. Skärmtak
8. Friggebod.

Läs mer om de fyra åt
gärderna på nästa sida.
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de. Reglerna beror på om området är
där du vill bygga har en detaljplan, områdesbestämmelser eller ligger utanför
detaljplanelagt område. De flesta områden på Lidingö är detaljplanelagda eller
omfattas av områdesbestämmelser.
Kontakta oss gärna i ett tidigt skede.
Bygglov krävs bland annat för att:
• bygga nytt och bygga till
• väsentligt ändra på en byggnad
• använda eller inreda byggnader till
helt eller delvis annat ändamål än du
fått bygglov för tidigare, t ex ändra
bostad till kontor/butik/verkstad
• göra ändringar i en byggnad som
innebär att du inreder ytterligare en
bostad eller verksamhetslokal
• sätta upp plank eller murar
• sätta upp eller väsentligt ändra
skyltar eller ljusanordningar
• måla huset i en ny kulör
• byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
• göra andra ändringar som avsevärt
påverkar byggnadens yttre utseende
• uppföra vissa altaner (de är bygglovspliktiga om de betraktas som
tillbyggnad eller fasadändring).

Detta kräver inte heller lov
Friggebod kräver normalt inte bygglov.
Du som bor i en- eller tvåbostadshus
får göra vissa ändringar utan bygglov.
Detta gäller under förutsättning att
inget annat sägs i detaljplanen eller
områdesbestämmelser som gäller för
din fastighet.
Även om en åtgärd inte kräver bygglov ska vissa krav i lagen uppfyllas. Till
exempel får inte sikten i gatukorsningar
och vid utfarter skymmas. Du ska även
ta hänsyn till stadsbild och byggnadens
kulturvärde.
För 6, 7, och 8 nedan gäller att det
inte får placeras närmare gränsen än
4,5 meter.

5. Måla om huset. Ta alltid kontakt
med miljö- och stads-byggnadskontoret om du vill måla huset i en ny
kulör, så att kontoret får avgöra om
bytet innebär en väsentlig förändring
för byggnaden eller området. Skicka
gärna med ett färgfoto och skriv en rad
om vilken kulör (NCS-nummer) du har
tänkt måla huset i.
6. Mur eller plank. Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank i
direkt anslutning till bostadshuset, om
muren eller planket inte är högre än
1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6
meter ut från huset. Eller närmare om
du får godkännande från granne.
7. Skärmtak. Sätta upp skärmtak på
sammanlagd area högst 15 kvadratmeter över ovan nämnda typ av uteplats,
altaner, balkonger eller entréer. Eller
närmare om du får godkännande från
granne.
8. Friggebod. Uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Byggnadernas sammanlagda
byggnadsarea får inte vara större än 15
kvadratmeter, taknockshöjden får inte
överstiga 3,0 meter och byggnaderna
får inte placeras närmare gränsen än
4,5 meter. Eller närmare om du får godkännande från granne.
Friggeboden måste byggas i omedelbar närhet av bostadshuset.
Staket. Sätta upp ett genomsiktligt staket som är högst 1,1 meter över mark,
om det inte står annat i detaljplanen.
Ändra marknivån. Det kan dock krävas ett så kallat marklov för att göra en
markuppfyllnad, även om det sker på
en begränsad del av tomten.
Pool. En pool är inte en bygglovspliktig åtgärd. Däremot kan trädäck, markuppfyllnad och murar i anslutning till
poolen kräva bygglov. Större poolskydd
som kan uppfattas som byggnad är
lovpliktiga.

Planer på fler planer
skrotade
Medlemmarna i Högberga-Breviks villaägareförening får som de ville. Det
blir inga fler fotbollsplaner i Brevik. Föreningen har uppvaktat både stadens
tjänstemän på Kultur och fritidskontoret, skickat brev till Kultur- och fritidsnämnden samt IFK Lidingö Fotboll och
diskuterat planerna. Före sommaren
kom beskedet från IFK Lidingö att man
lägger ner förslaget, redan innan man
lagt fram det för staden. Från Lidingö
Stad meddelades att man inte tänker
exploatera Breviks bollplan, utan man
anser att det är bra som det är.
Ett problem är parkeringsfrågan,
som nu har fått en lösning, åtminstone till en del, och det är att använda
Breviks Båtsällskaps uppläggningsytor.
Detta är möjligt under den tid båtarna
ligger i vattnet. Detta tyckte staden var
en bra idé och sedan i juni finns en Pskylt i hamnen. Problemet kvarstår för
de tider då parkeringen uppläggningsytan ej kan nyttjas.
Föreningen har också kartlagt utnyttjandegraden av den befintliga planen.
Den visade sig vara bättre än vad man
trodde. Nu är det upp till Kultur- och
fritidsförvaltningen att förhandla med
IFK Lidingö fotboll om mer speltid.
Klubben har
endast
40
procent av
den spelbara
tiden i Brevik.
Den övriga
tiden delas av
andra idrotter, klubbar
och viss tid
är avsatt för
s p o n t a n fo tP-skylt i hamnen.
boll.

Lidingö Larsberg, tel 08-666 43 80
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Smakprov från den nya historiska skriften:

Fina affärer i Brevik

del 2

Av Andreas Lindberg 		

I skriften ”Historier från Brevik
och Högberga”, del 1, finns ett kapitel som beskriver butikerna runt
Breviks centrum. Men det finns mer
att berätta. Här fortsätter vi och
kompletterar. Detta kapitel finns
med i del 2 av boken ”Nya gamla
historier från Brevik och Högberga”.

Egnells affär
Brevik hade från början endast en speceriaffär, A E Egnells, som var ensam
på platsen de första tio åren (1910-20).
Egnells affär låg i hörnet Seglarvägen
och Kullavägen, huset finns kvar idag.
Affären var inget snabbköp, utan man
beställde över disk. Mjölk i bruna glasflaskor såldes i kassan. Mitt i disken
fanns en glasbur där man fick betala.
Till Egnells kunde man ringa och
beställa varor, som sedan kördes
hem av cykelburna ungdomar, som
nyss slutat skolan och av vilka en del
avancerade till butiksbiträden och ibland föreståndare. Egnells affär drevs
av Lidingös då mest kända idrottsledare, David Andersson.

Aronssons
Aronssons Snabbköp, som var föregångare till Favör/Sabis/Hemköp, låg
på Banvägen 23 i samma lokaler som
Högberga Bageri innehar idag. Butiken blev kallad Aronssons efter Erik
Aronsson som drev den under åren
1956 till 1973. Under perioden 1952 till
1956 drevs affären av Mary och Bengt
Krantz. Aronssons ordnade även med
hemkörning, så kallad ”skubb”. Det var
två bröder som körde skubb; Gunnar
och Björn Carlsson från Trädgårdsvägen. Björn Carlsson tog över verksamheten 1973.
Senare låg Lidingö TV-service (Edenruds) i lokalerna, därefter en blomsteraffär, skoaffär och numera Högberga
bageri.
Livsmedelsbutiken flyttade till nya
lokaler i Breviks Centrum söder om Södra Kungsvägen och bytte namn från
Favör till Vivo, sedan Sabis och numera
Hemköp.
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Flygfoto över Brevik, troligen från slutet av 1940-talet. I mitten kvarteret Blocket,
närmast Väpnarstigen där Breviks första Konsumbutik låg. Breviks herrgård med
sina två flyglar mitt i bilden. Till höger om dessa Alvfors, bageriet och KJ Karlsson.
Vykort genom Sten Schüssler.

Fler affärer
I ett tidigare nummer av Nya Meddelanden och i boken ”Nya gamla affärer
i Brevik och Högberga” finns konsumbutikerna beskrivna, men det fanns en
liten mataffär till, Breviks Livsmedel,
på Klövervägen 26 (1946 –1960). Den
kallades också för ”Holms affär” och de
körde ut mjölk på morgnarna på brittiskt vis och ställde på grindstolparna.
Ett tag därefter fanns en båtaffär i huset, som idag är privatbostad.

Alvfors
Tidigt öppnades i Breviks centrum kortvaruaffären Frigga som sålde småvaror
och även nål och tråd. Vad föreståndarinnan hette visste man inte så noga,
men hon kallades rätt och slätt tant
Frigga. Hon hade en dotter som hette
Ester (1891-1950), som gifte sig med Nils
Alvfors (1888-1966) och de ärvde den
lilla butiken.
Alvfors Manufaktur & Kortvaruaffär,
som butiken kom att heta, var en liten
butik med ett stort sortiment – med allt
från sybehör, barnkläder, skjortor, tyger
och garner till pappersvaror, parfymeri
och leksaker och så vidare.
Efter 35 år, i början av femtiotalet,

Paul Alvfors i affären i Brevik.

övertogs affären av Nils brorson Paul
Alvfors (1916-2008) som drev den under femton år, fram till mitten av sextiotalet. Därefter, fram till mitten av
1980-talet drevs Alvfors av Sven Andersson och hans fru. Innan huset revs
tog Abraham Tezelson över. Han driver
idag Breviks kemtvätt, skrädderi, sko &
nyckelservice.
I huset där affären låg fanns också en
damfrisering och cykelverkstad.  Huset
revs på åttiotalet för att ge plats åt
Breviks nya centrum.
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weizer Bauernbrot, ett bra matbröd av
lanttyp. Brödet såldes i röda påsar med
vita kors, samma som schweiziska flaggan. Grüter sålde även bröd till Hötorgshallen och andra butiker inne i stan.
År 1984 övertog chokladfirman Betsy
Sandberg samma lokal.
Damfriseringen Horndahl, Alvfors och
cykelverkstad i samma hus.

Cykelverkstaden
I källaren under Alvfors låg en cykelverkstad. Den drevs av cykelhandlaren
Windahl, som lagade och sålde begagnade cyklar. Windahl sålde även nya
cyklar under ett eget cykelmärke. Elaka
tungor kallade de begagnade cyklarna
för ”HPD” (HopPlockade Delar). Folkhumorn kallade Windahl för ”Den gamle
och navet”.

Windahls eget cykelmärke. Windahl –
Breviks cykelverkstad Lidingö 3 står
det.

Damfriseringen
Granne med Alvfors låg en damfrisering som drevs av Inga Horndahl. Hon
bodde i ett hus på Löparstigen, tillsammans med sin mamma och syster.
Damfriseringen var den tidens Facebook. Här kunde man bli uppdaterad
om senaste nytt i Brevik samtidigt som
man fick håret fixat. I damfriseringen
jobbade även en av Cornelis Vreeswijks
systrar, som många minns tack vare
hennes skönhet.

Stationshuset
I stationshuset låg en pressbyråkiosk
och en herrfrisering. I kiosken stod
bland annat fru Hagert, som var ett bestämt fruntimmer med en liten mops.
Hennes man drev herrfriseringen på
gaveln mot öster. Han hällde så mycket
Watzins Keratin i håret att man luktade
på lång väg. Efter honom kom en dansk
frisör som hette Hauskou. Han åkte en
Messerschmitt (liten trehjulig MC-bil)
och bodde i ett hus i ”Expressbacken”
i Killinge (den branta delen av Vinbärsvägen, ned mot Ekholmsnäsvägen).

I stationshuset i Brevik har det bedrivits många verksamheter och byggts
om flera gånger. Denna bild är från
1920-talet och visar hur fint huset var
då.

Järnhandeln
KJ Karlssons Järnhandel låg först i korsningen Vattenvägen och Banvägen,
men flyttade senare till större lokaler
snett över Södra Kungsvägen. Här låg
den ytterst välsorterade järn- och färghandeln kvar till Breviks nya centrum
skulle byggas. Här fanns också en bensinpump tidigare.

Breviks Konditori
Konditoriet låg ursprungligen i AGAblocket på Banvägen, men flyttade någon gång på 1950- eller 60-talet snett
över järnvägen till ett hus som låg mellan KJ Karlsson och Alvfors. Det drevs
av två äldre gotländska damer, som
hasade fram på kakelgolvet och därför
i folkmun kallades för ”skridskoprinsessorna”. De hade härliga bakelser, bland
annat potatisbakelser och deras specialitet var stora frasiga wienerbröd.
I mitten på 60-talet kom en schweizare och tog över verksamheten.
Han hette Grüter och lanserade Sch-

Bild från midsommarfirande i Breviks
centrum. Konditoriet syns i mitten och
KJ Karlssons järnhandel skymtar till
höger.

regelbundet två gånger i veckan (onsdagar och lördagar). Han hade en riktig
skåpbil, en VW-buss, med rostfri inredning. Fisk hämtade han i hallarna tidigt
på morgnarna.
Fiskaffär fanns också på gårdssidan
av Hövdingevägen 9, i samma hus som
dagens Högberga Bageri. Det var Lindbergs fisk, som hade skyltfönster med
rinnande vatten. Ättlingar till fiskhandlaren, Jane och Johnny, finns fortfarande kvar på ön.
Bredvid fiskhandlaren låg en leksaksaffär, Smax, som tidigare låg bredvid Konsum på Stenkilsvägen, efter att
Edenruds radioaffär flyttat.

Banken
På Hövdingevägen 12 låg under många
år Handelsbankens kontor. Att nästan
alla Breviksbor var Handelsbankskunder är kanske inte så svårt att förstå.
Föreståndare var fru Knubb. Idag är det
bara bostäder i huset.

Flyglarna till Breviks herrgård
Breviks herrgård beskrevs utförligt i del
1 av ”Historier från Brevik och Högberga”. Även i del 2 av boken ”Nya gamla
historier från Brevik och Högberga” kan
man läsa om herrgården. Dit hörde
två flyglar, vilka låg med gavlarna mot
Södra Kungsvägen. Scouterna drev
verksamhet i den västra flygeln. Man
släpade till och med upp båtarna dit
och vinterförvarande dem. Det fanns
en biograf i den östra flygeln. Även en
systuga fanns i anslutning till herrgården.

KJ Karlssons järnaffär var en välsorterad och välbesökt järnaffär. Bilden är
från 1980.
Foto från Sten Schüssler.

Fiskhandlaren
Det fanns en ambulerande fiskhandlare
i Brevik redan på 1950-talet. På 60-talet
kom fiskhandlare Björkman, som kom

Den östra flygeln till Breviks herrgård.
Foto från Sten Schüssler.
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Fågelskylt
Fåglar i Brevikshamnen

Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen anmälan)
måndagar, onsdagar, torsdagar, kl 9-15
tisdagar kl 11-15.
Café i Breviks kyrka (församlingssalen)
varje onsdag 13.30-15.30.

Söndag 29 november, 1:a advent

11.00 Gudstjänst, Staffan Simonsson.
Kyrkokören. Organist Li Ringquist
Östman.

Lördag 5 december

16.00 Vi sjunger in julen. Bodals kammarkör. Våghalsarna. Susanne Carlström,
solist; Kristina Eriksson, flöjt; Maria
Nyquist, oboe. Dirigent Ingrid Damstedt
Holmberg.

Söndag 6 december

11.00 Gudstjänst, Monica Eltvik.
Musiker Martina Möllås.

Lördag 12 december

16.00 Julkonsert med Luciatåg.
Kyrkokören, Gospelkören, Lidingö Kids,
Minikören. Jon-Anders Marthinussen,
flygel; Magnus Ahlgren, bas; Oscar
Eriksson, slagverk; Peter Fridholm,
tvärflöjt. Körledare Li Ringquist Östman
och Martina Möllås.

Söndag 13 december

11.00 Gudstjänst, Staffan Simonsson.
Musiker Martina Möllås.
16.00 Julkonsert med Luciatåg.
Se lördag 12 december.

Söndag 20 december
11.00 Gudstjänst, Monica Eltvik.
Ensemble ur Kyrkokören. Organist Li
Ringquist Östman.

Julafton torsdag 24 december

11.00 Barnens julbön. Lovisa Hagerfors. Lidingö Kids. Musiker Martina Möllås.
17.00 Julbön, Monica Eltvik.
Organist Li Ringquist Östman.
23.30 Midnattsmässa,
Staffan Simonsson. Ensemble ur
Gospelkören. Musiker Martina Möllås.

Juldagen fredag 25 december
7.00

Julotta, Lovisa Hagerfors.
Organist Li Ringquist Östman.

Nyårsafton torsdag 31 december

17.00 Nyårsbön, Staffan Simonsson.
Organist Li Ringquist Östman.

Söndag 10 januari

11.00 Gudstjänst. Gospelkören.
Musiker Martina Möllås.

Söndag 17 januari

11.00 Gudstjänst med
julgransplundring.
Musiker Li Ringquist Östman.
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Gräsand, hona.

Gräsand, hane.

Fiskmås, ung.

Skrattmås i vinterdräkt.

Gråtrut.

Gråtrut, unge.

Knölsvan.

Sothöna.

Knipa, hane.

Knipa, hona.

Vigg, hane.

Vigg, hona.

Storskrake, hane.

Storskrake, hona.

Brunand, hane.

Havsörn.
Bilderna är tagna av Carl-Johan Mannheim.
Skylten har bekostats av Högberga-Breviks villaägareföreningen och Lidingö Stad.

Föreningen håller på att ta fram en skylt
som ska visa de vanligaste fågelarterna som finns vid Brevikshamnen, där
många brukar mata fåglar på vintrarna.
Dagisgrupper och andra vistas här och
en informationsskylt skulle vara på sin
plats. Föreningen har fått en rad bilder
av före detta Breviksbon Carl-Johan
Mannheim, som är aktiv i Lidingö Orniotologiska Föreningen, LOF.

Båtklubben
Breviks Båtsällskap lägger nytt tak på
klubbhuset. Man hade upptäckt att flera takplattor var spräckta med läckage
som risk. Taket är i original från 1974
och tillverkade i asbest. Därför blir ar-

betet omfattande och måste göras med
särskild hänsyn till miljövillkor.
Nu blir det armerade cementplattor men lika tidigare utförande med
asbestplattor. Man byter även till nya
takfötter, vindskivor, hängrännor, nytt
underlag, läkt med mera. Totalt kommer det att kosta över 350 000 kr, där
hälften av kostnaden är för extrakostnader för miljöanpassningen. Firman
som fick jobbet efter mycket noggrant
genomgång av alla offerter.
Klubben planerar också en invändig
renovering, men det ska vänta till nästa
år. Dessutom finns planer på att bygga
ut mastskjulet, eftersom masterna inte
får plats, men klubben har fått avslag
på bygglovsansökan, så nu funderar
man på hur man ska kunna lösa problemet.

Recept från Hemköp Lidingö Brevik

Julgodis under 15 minuter
Citronkyssar
1 port 15-30 min

Blanda
socker, vatten och ättikssprit i en
tjockbottnad
kastrull och
koka massan
i ungefär 10 minuter till 115-120 grader.
Om du inte använder termometer kan
du göra trådprovet: Doppa två fingrar
i kallt vatten, ta en droppe sockerlag
mellan fingrarna och för isär dem.
Massan ska då tråda sig.
Låt svalna något. Klicka till kyssar på
bakplåtspapper.
Smält blockchokladen i vattenbad eller mikrovågsugn, lägg därefter på en
klick blockchoklad på varje citronkyss
med hjälp av en tesked.
Tips: Massan går att värma igen om
den skulle stelna för fort.
Ingredienser
4 dl florsocker, med citronsmak
1 dl vatten
1 tsk citron, pressad
1 tsk ättikssprit
100 g blockchoklad

Juligt chokladgodis
med nötter och
tranbär
1 port 0-15 min
1. Lägg ett
smörpapper
på en plåt.
2. Hacka nötter, mandlar
och tranbär
grovt.
3. Smält chokladen försiktigt i mikrovågsugn.
4. Bred ut den smälta chokladen på
smörpapperet.
5. Strö över nöt- och bärblandningen.
6. Låt stelna i kyl eller utomhus och
bryt sedan
i bitar.
Allergiinformation
Detta recept innehåller nötter
Ingredienser
200 g mörk choklad, 70%
100 g blandade nötkärnor, valnötter,
mandlar ect
torkade tranbär
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Den perfekta julklappen eller presenten

Ännu fler historier
från Högberga
och Brevik
Läs mer om Högberga
och Brevik:
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
Fina affärer i Brevik del 2,
Filminspelningar i Brevik,
Baltiska flyktingar 1944.

Beställ del 2 om Breviks och Högbergas
historia. Den innehåller 24 st nyskrivna
historiska artiklar. Boken är den perfekta
presenten eller julklappen.
Den är på 164 sidor i färg, 170 x 230 mm.

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

Pris:
295 kr för icke medlemmar i HögbergaBreviks villaägareförening, 200 kr för
medlemmar.

Öppet alla

Handla för minst 500 kronor och du
får 10 % rabatt viddagar
ett köptillfälle.
8–21

LIDINGÖ BREVIK
BREVIK

Gör så här:
Betala boken med medföljande plusgirotalong. Boken levereras inom en vecka
efter din beställning.

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

Gäller tom 31maj 2009

Namnteckning
Köpsumma
Kassörens sign.

Rabatt
31 april
dec 2015
Gäller tom 15
2012

!

Din fastighetsmäklare på ön.

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 o m 31 dec 2015.

www.nordstrandsmakleri.se
08-731 51 00
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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
Böcker och kundtidningar
Tel 0708-65 85 84
info@alinea.nu
Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00
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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

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 444
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.

