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Trägen vinner...

V

år villaägareförening är sällsynt aktiv när det gäller park
och natur. Mycket beror det på att Johan Ahlbom sitter i
styrelsen och brinner för dessa frågor.
Johan har bott i Brevik hela sitt liv, precis som Andreas
Lindberg, vår redaktör för tidningen. Intresset och engagemanget
hos dessa herrar går inte att ta fel på. Och det är det långsiktiga tänkandet, det envetna nötandet som ger resultat.
Trägen vinner till slut.
I flera år har Johan ordnat en årlig promenad med ansvarig tjänsteman för naturfrågor i stadens förvaltning. Tjänstemännen har
bytts ut allteftersom, men Johan har envist fortsatt. Varje år sammanställer han en skrivelse till staden med viktiga saker som är på
tapeten. Johan är kunnig i ämnet, så staden lyssnar och tar till sig
önskemålen. För varje år kan några punkter bockas av.
I år gjordes promenaden med den nye trädansvarige Lars Heins.
Den tidigare ansvariga Eva Robins är nu ansvrig för dikena, vilka
blev rensade i november. Se bilder på sid 10. Man blir glad när det
inte stannar vid prat utan när saker händer.
Nu är en ny skötselplan på gång, en inventering av alléerna på
hela ön och en del annat. Det kan du läsa om på nästa uppslag.
De senaste åren har diskussioner om flyktingmottagning stått
högt på agendan. I det perspektivet tycker jag det är intressant
att läsa artikeln som vi lånat från Hembygdsföreningen på sidorna
6–7 som handlar om hur Brevikshamnen stod som flyktingmottagning för 9000 flyktingar från Baltikum under några månader under
kriget.
På sidan 8 finns en liten "kioskvältare". Jag tror inte så många
känner till att Lidingö stad har skrivit ett avtal med Nacka kommun
om att ansluta en avloppsledning från den nya bebyggelsen som
börjar ta fart på Telegrafberget, tvärs över sundet, till Brevikshamnen. Villaägareföreningen och båtklubben bevakar ärendet,
eftersom det kan påverka miljön och tillgängligheten till båtklubbsområdet under byggtiden, om inte annat.
På sidan 9 finns mycket smått och gott. Ett upprop för att få tillbaka posten och paketutlämningen till Brevik tycker jag ni ska läsa
och agera för. Se också de trafikärenden som vi driver genom
Lidingövillor LVS.
När ni tröttnat på att läsa tidningen kan jag rekommendera ett
julbord på Högberga Gård eller Villa Brevik. Eller båda. Läs mer på
sidan 9. Men först får ni inte glömma att betala in medlemsavgiften
för nästa år. Annars blir vår kassör så ledsen.
Med det vill jag önska er en God Jul och Gott Nytt År!

Ska det se ut så här?
Ja, det ska det.
Längst ner vid Stora Allén finns två träd som
blivit till synes bryskt kapade. Breviksbor har
frågat om det ska se ut så här.
Vi frågade Lidingö stads trädansvarige Lars
Heins om det ska se ut så här:
– Ja det ska det. Träden är över 100 år
gamla och är rester från när allén anlades. En
stor gren hade rasat, så av säkerhetsskäl har vi
kapat dem. Att lämna träd på det här sättet är
bra för insekter och fåglar. De är ruttna inuti, så
de lär inte ta sig. Det är inte många träd kvar i
allén och vi håller på att inventera en eventuell
nyplantering.

Styrelsen 2016/17
Styrelsens ledamöter är desamma i år som
förra året. Ordförande är Christer Åkerhielm,
kassör Håkan Helander, vice ordförande Johan
Ahlbom, kvartermästare Johanna von Schoultz,
sekreterare Andreas Lindberg, ledamöter: Elisabet Bergknut, Olle Melin, Birgitta Sjöberg som
är huvudombud, Robert Nordstrand och Jonas
Ågrup.

Christer

Håkan

Andreas

Elisabet

Johan

Johanna

Olle

Birgitta

Foto: Torbjörn Zadig

Har du betalat?
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Åkerhielm
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Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2017. Tillsammans med denna tidning finns ett brev och inbetalningskort. Ditt bidrag betyder mycket
för vår verksamhet. Endast 100 kr.
pg nr 150 48-2.

Anders Wikman och
Sten Edholm sitter i valberedningen.
Föreningens revisorer
heter Anders Ahlqvist
och Torgny Wingbro.
Robert

Jonas
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Hemköp vill bli
ännu bättre!
För ett år sedan tog Andreas Gruber över Hemköp
i Brevik. Nya Meddelanden
gjorde då en intervju och
han berättade att det fanns
sex punkter som han skulle
fokusera på. I dag kan alla
punkterna på listan bockas
av: check!
Den första punkten på listan var: ”Bygg
om butiken” Det är gjort. Nya kyldiskar, ny inredning och ny design talar
sitt tydliga språk. Punkt två var ”Låga
priser” och det kunde vi skriva om
i förra numret. Nivån ligger numera
jämbördigt med Willy’s, för vissa varor
till och med bättre. Syftet är så klart att
man inte ska behöva åka långt bort för
att handla till vettiga priser.
Tredje punkten på Andreas lista var
”Mer ekomat” och det är väl en trend
alla butikskedjor har, men för Hemköp
har det verkligen blivit en förändring.
Dessutom är ekomaten inte alls lika
dyr som den var tidigare. ”Rätt pris i
kassan” var den fjärde punkten. Tidigare var det vanligare att hyllmarkeringarna inte stämde med scanningen
i kassan. Det problemet har i princip
försvunnit.
Femte punkten var ”Fräsch frukt
och grönt” vilket kunderna också kan
intyga om. Numera möts man av en
grönsaksdisk direkt när man kommer
in i butiken. Den sista punkten var
”Manuell fisk och delikatess” vilket
också kommit igång. Andreas Gruber
berättar att den ska byggas ut med fler
ostar, bland annat.
Fler förbättringar och förändringar
har skett. Den största är förstås godisavdelningen som öppnade i påskas.
Lidingös största sortiment kan man
stoltsera med. Över 600 olika sorters
plockgodis. Det har visat sig att ryktet
har spridit sig och folk åker från hela ön
för att besöka Hemköps godis. Så det
blev en lyckad satsning.
En svår nöt att knäcka är dock att få

Godisavdelningen på Hemköp har blivit en succé. Folk kommer från hela ön för att
välja bland det rika sortimentet.

paketutlämning till butiken i Brevik. ICA
Käppala har ju all utdelning av Schenker, DHL och PostNord för Högberga,
Brevik, Käppala, Killinge och Gåshaga.
Andreas påpekade i förra numret av
Nya Meddelanden att han gärna tog
Högberga och Brevik tillbaka till Brevik,
som det var förr. ICA i Käppala är ofta
väldigt hårt belastad, köerna långa och
många kunder klagar på hanteringen.
Men nu har Käppala det avtalet i några
år till. Andreas ger sig dock inte. Han
kämpar för att få posten till Brevik.
Några kunder har undrat varför
man inte får ta med en väska eller en
så kallad ”dramaten” in i butiken. Det
beror på att det i somras förekom stöldligor som stal kött, bland annat. Det var
inte bara Hemköp som drabbades, man
åkte runt bland flera butiker på Lidingö
och andra ställen.
Just nu pågår rekryteringen för fullt
av tre nya medarbetare. Två blir föräldralediga och Johan, som arbetat på
Hemköp i tio år ska sluta. Känner du en
duktig person som har butiksvana kan
du alltid tipsa den om att höra av sig till

Andreas Gruber.
– En sak som jag önskar mig är att
få mer idéer från er kunder. Jag vill ju
göra butiken till er butik. Så hör av er
till mig eller någon annan i personalen
om ni har tips eller frågor. Det kan vara
en produkt ni saknar, en vara som är
fel prissatt, något i sortimentet som
saknas, eller vad som helst som kan
göra butiken bättre. Och så vill jag
önska mina kunder en god jul, avslutar
Andreas Gruber.

Andreas
checklista
4
4
4
4
4
4

Bygg om butiken
Låga priser
Mer ekomat
Rätt pris i kassan
Fräsch frukt och grönt
Manuell fisk och
delikatess
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Så ska Breviks
natur skötas
Området kring Breviksängarna och utmed promenadstigen vid Högudden bort till Sjöstigen
innehåller en mängd olika naturtyper. Här finns mycket värdefull och artrik natur såsom öppen ängsmark, kulturhistoriska alléer, öppna diken, lummig parkvegetation, en björkdunge,
artrika dammar, frodig strandskog,
mager skärgårdstallskog och tidigare tomtmark.
Skogskarta BREVIK, Lidingö
Utskriven
20160928
Lidingö stad har som markägare börjat
senare år utfört stora insatser genom
Planen upprättad
Hösten 2016
titta på frågan. Målet är att fastställa
dikesrensningar, trumläggningar och
en skötselplan som ska beskriva varje
dikesslåtter. Dikena har nog inte varit så
område, vad som ska göras och hur
välskötta på tio år som de var i början
ofta det ska ske.
av november.
Eftersom Breviksängarna utgör ett
Det arbetet måste fortsätta. Dikesav Lidingös viktigaste naturområden
slåtter bör göras varje år. Rensning/
är det viktigt att slå fast en adekvat
grävning ska ske vart sjunde år, enligt
skötsel. Ett konsultföretag med erfarna
gammal hävd. Se bilder från dikesrensbiologer har sedan i somras, i nära
ningen på sid 10.
samarbete med villaägareföreningen,
Björkdungen har föreningen föreinventerat området och börjat skissa på
olika skötselförslag. Det handlar om att
BREVIK,
Lidingö
Skogskarta
BREVIK,
Lidingö
anpassa skötseln efter varje naturtyp. Skogskarta
20160928
Högberga-Breviks villaägarefören-Utskriven
Utskriven
20160928
upprättad
Hösten
2016 2016
ing har sammanställt två skrivelserPlanen
Planen
upprättad
Hösten
som överlämnats till staden. Den ena
handlar om alléerna i Brevik (se separat
artikel här intill), den andra med förslag
på olika skötselåtgärder. I den senare
finns också kommentarer om bänkar,
belysning, etc.
Det område som skötselplanen
kommer att omfatta sträcker sig från
Kragenäsbadet i nordost till Sjöstigen i
sydväst. En skötselkarta har upprättats
där varje naturtyp fått sitt nummer och
varje skötseltyp har fått sin färg.
Till kartan arbetas just nu fram en
textdel som mer ingående behandlar
skötseln. En sammanställning av textdelen hoppas vi kunna presentera i
nästa nummer av Nya Meddelanden
som kommer i vår.

slagit ska återplanteras till sitt tidigare
skick. Den är mycket uppskattad.
Vad gäller den viktiga strandpromenaden från Brevikshamnen bort till
Sjöstigen har villaföreningen framfört
att den är hårt sliten och bör ses över.
Stigen bör repareras. En del trappsteg
i form av stenar har lossnat, rötter har
växt över etc.
Johan Ahlbom

Ängarnas skötsel
Enligt planerna ska ängsmarken skötas
som hittills, det vill säga av arrendatorn
på Elfvik, som slår ängen och använder
fodret till gårdens olika djur. Marken
slås i början av juli och höet plastas in
i stora balar som körs ut till Elfvik och
blir djurfoder.
De öppna dikena runt ängarna är
mycket viktiga för att dräneringen ska
fungera. Marklutningen är så minimal
att dikena måste skötas genom slåtter
och rensning varje år. Här har staden på

Åtgärd, föreslagen
Ingen åtgärd
Gallring
Föryngring Markberedning
Naturvård
Konturfärger:
Snarast
Inom 2-5 år
Inom 5-10 år

I de strandnära skötselområdena, som på kartan benämns nr 219, 206, 209, 214, 215,
216 och 210 föreslår man gallringar och naturvårdsinsatser.
1:6000
Åtgärd, föreslagen

350
Ingen åtgärd
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Gallring
Föryngring Markberedning
Naturvård

Åtgärd, föreslagen

Konturfärger:
Snarast
Inom 2-5 år

Ingen åtgärd
Gallring
Föryngring Markberedning
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Dags att restaurera
Breviks alléer
Högberga-Breviks villaägareförening har överlämnat ett förslag till
staden för restaurering av Breviks
alléer. Vi hoppas att det kan ligga
till grund för ett nytt engagemang
för våra vackra och viktiga alléer.
De utgör viktiga biotoper för djurlivet och omistliga kulturinslag i
den vackra Breviksmiljön. Staden
håller på att ta fram en alléplan för
hela Lidingö, där Breviks alléer är
en viktig del.

Brevik är med sina sex alléer allétätast
på Lidingö. Elfvik har visserligen en
längre allé, som är runt 1 kilometer, men
Brevik har flest alléer.
Gemensamt för de flesta av dessa
alléer är att de genom tidens tand blivit
alltmer sargade och ofullständiga.
Vissa förbättringsåtgärder har gjorts
under senare år, men långt från tillräckligt. Kulturhistoriska skäl talar för
en restaurering. Alléerna utgör sedan
över hundra år en viktig del av Breviks
kulturmiljö. Även av biologiska skäl bör
man restaurera dessa vackra och värdefulla miljöer. Alléer hyser en osedvanligt rik fauna av insekter och fåglar.
I villaägareföreningens styrelse har
saken diskuterats ingående och nyligen har vi upprättat ett restaureringsförslag som överlämnats till staden.
Den äldsta av alléerna är Stora Allén
som härstammar från slutet av 1800talet. Allén utgjorde på sin tid den
viktiga huvudaxeln från Breviks herrgård ner till ångbåtsbryggan, dåtidens
självklara nav för kommunikationerna
med Stockholm. Stora Allén anlades av
dåvarande ägaren till herrgården, Jean
Bolinder, runt 1890. De andra alléerna
i området planterades kring 1910, och
utgjorde ett led i försköning av den
nyexploaterade Breviks villastad.
Stora Allén, som är 400 meter lång
bestod mest av gråpoppel när den
anlades. Det är ett storvuxet trädslag
som tål den fuktiga miljön på ängen.
Nu finns bara fyra träd kvar (jämför
bild från förr), nere vid hundrastgården.
För att få tillbaka allékänslan bör man
plantera en helt ny dubbelsidig allé,

Gammalt vykort från 1915/20-talet. Stora Allén planterades runt 1890, så träden är
här 25–30 år gamla. Inget av dessa träd är kvar, däremot kan man ana diken på båda
sidor av vägen.

hela vägen från Trädgårdsvägen ner
till vattnet.
Östra Allén är en ekallé där den
nedre delen är dubbelsidig, men den
övre delen enkelsidig efter VA-arbeten
på 1970-talet. Den planterades kring
1910 och gick från exploatören Allan
Abenius mäktiga villa ner mot ångbåtsbryggan. Dagens alléträd är högvuxna
och mycket täta. Kronorna bör glesas
ur.
Kostigen, mellan Östra Alléns nedre
del och Klövervägens vändplan, har
idag en lindallé som återplanterades
2002 på privat och villaägareföreningens initiativ. Tidigare stod här en
kraftfull allé bestående av gråpopplar,
men träden dog och sågades ner. Den
nya lindallén växer bra och mår väl,
men saknar idag regelbunden skötsel.
Både träden i Stora Allén och Kostigen
dog förmodligen på grund av att den
gamla fotbollsplanen av grus saltades
på vintrarna.
Västra Allén är en nästan komplett
lindallé som i dag sköts mycket väl av
staden. Den anlades som en västlig
axel i villaområdet, också kring 1910,
och ledde ner mot ångbåtsbryggan.
Där finns hamlade träd i den övre delen,
relativt nyplanterade i den nedre delen.

Viss komplettering kan behövas.
Hövdingevägen har delvis en ensidig allé, där hälften av träden står på
privat tomtmark. Villaägarna där sköter
dessa träd bra, men åtgärder behövs
för stadens träd.
Högst upp mot Södra Kungsvägen
mellan Hövdingevägen och Drabantvägen finns en rad med träd som härstammar från en gammal allé som gick
från Breviks gård österut mot Käppala.
Dessa hamlades för några år sedan,
men det är dags igen.
Naturvårdsförvaltaren Lars Heins,
stadens ansvarige, har vid ett par tillfällen gått igenom Breviks alléer med
föreningen. Han har fått rikligt med
fotodokumentation och våra restaureringsförslag. Han säger:
– Tack för era synpunkter, er lokala
kunskap är av stor vikt. Det är av stort
intresse för oss i staden att ta in denna
kunskap. Vi ska se till att den arbetas in i
den kommande skötselplanen. Tack för
er medverkan och all dokumentation.
Det ger oss en väsentligt större förståelse för området, och förhoppningsvis
en bättre och mer förankrad skötsel i
praktiken.
Johan Ahlbom
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9 000 baltiska flyktingar
landade i Brevik 1944
Sommaren och hösten
1944 anlände nästan dagligen baltiska flyktingar till
Breviks brygga. Människor
som flytt undan den ryska
invasionen och tillbringat
flera dygn på Östersjön, en
del i sjödugliga motorbåtar,
andra i odäckade vattenfyllda fiskebåtar.
De flesta av flyktingarna hade bara
räddat med sig lite kläder och de allra
nödvändigaste ägodelarna. Det var
gamla män och kvinnor som måste
hjälpas i land, mammor med barn,
fiskare, bönder och studenter. En del
hade seglat i öppna båtar från Dagö till
Lidingö. Många nådde aldrig fram till
målet, Sveriges kust. Men de som kom
togs emot med öppen famn.
Under augusti-oktober år 1944
var Lidingö lottakårs förplägnadslottor beredda att vid Breviks brygga,
dit kustbevakningen förde flyktingbåtarna, möta flyktingarna med varm
dryck och smörgåsar. Ibland kom
hundra flyktingar, andra gånger flera
hundra. Efter förplägnaden transporterades flyktingarna i bussar till
Frälsningsarméns lokaler på Sveavägen i Skärsätra, där passkontroll och
tullvisitering skedde. Sedan dessa
formaliteter klarats av fördes de till
Sticklinge gård där lottakårens
hemtjänstlottor tog emot med en god
måltid. Där tillbringade de också sin
första natt på svensk mark. Efter bad
och läkarundersökning överfördes
flyktingarna till ett karantänsläger där
de fick stanna i 14 dagar. På Lidingö
fanns två genomgångsläger, ett i Käppala skola, det andra i Tysta skolan
(skolan för döva barn vid Floravägen)
där lottorna vintern 1944–45 svarade
för mathållningen.
1944 genomfördes i Sverige en stor
landsinsamling av kläder och skor till
flyktingar. I Stockholms län insamlades
125 ton kläder och skor. Lidingöborna
bidrog med 4 ton kläder och skor som
nu kunde tilldelas flyktingarna.

6

Flygfoto över Brevikshamnen från 1944. Man ser hur en flyktingbåt har lagt till vid
ångbåtsbryggan. Här tog man emot flyktingarna för vidaretransport med buss.

Julen 1944 fick många estländska
barn fira jul i Tysta skolans genomgångsläger. Några lidingöbor startade
då en insamling för att kunna ge barnen
julklappar. Man fick ihop ganska mycket
pengar, så det blev flera julklappar och
julgotter till alla barnen. De vuxna bjöds
på kaffe med hembakat bröd och kakor.
Lidingö lottakår gjorde en enastående insats i arbetet med att ta hand
om de baltiska flyktingarna.

Så här berättar lottakåren:
”Vid Breviks brygga på södra Lidingö
lade flyktingbåtarna till. Där möttes
passagerarna av myndighetspersoner
av alla slag, där stodo bussar färdiga att
föra dem vidare, och där fingo lidingölottorna den första kontakten med de
hundrade och åter hundrade hemlösa,
som skulle gästa vår stad ett dygn eller
två.
På skrangliga bord, lånade från ett
litet kafé i närheten stodo back på back
med goda smörgåsar och en lång rad
med muggar, som skulle fyllas med
den varma chokladen eller heta teet
från de värmeisolerade 50-liters mjölkflaskorna. Tre stora smörgåsar per
”man” var det minsta var och en fick,
men det hände ofta, om någons ögon
särskilt bedjande hängde fast vid det
eftertraktade innehållet i backarna, att

smörgåsarnas antal ökades med både
en och flera. Vilket pålägg som var
mest omtyckt, osten eller korven, var
svårt att säga. Kanske var leverpastejen
nummer ett, när det vankades sådan.
Under de vackra sensommardagarna och höstdagarna gick arbetet lätt
och våra baltiska vänner hade ej heller
farit så illa, som de senare gjorde under
sin flykt. Men det vackra vädret tog slut.
Höstregnet och höststormarna började. Kvällarna blevo fort mörka. Men
båtarna fortforo att komma med sin
dyrbara last. Alla nådde inte målet och
många hade fått sitt passagerarantal
reducerat under färden. Kanske hade
en fientlig kula nått sitt mål, kanske
hade överresans svårigheter varit för
svåra. Hur som helst var lättnaden stor,
då de svenska farvattnen nåddes och
svenska marinens båtar mötte. De svåraste strapatserna voro över och spänningen kunde få lätta en smula och
lämna plats för en känsla av något som
kanske kunde kallas trygghet. Man var
hos vänner.
Genom stadens polismyndighet,
som larmats av kustförsvaret, fingo
lidingölottorna veta, när flyktingar
voro att vänta. Efter ett sådant, många
gånger kort varsel trummades lottorna
samman för att breda smörgåsar: 300
flyktingar anländer om två timmar. Kan
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Nu finns tre skrifter
om Högberga
och Brevik

Från 1944. Militären och lottakåren möter flyktingarna med smörgåsar och varm
choklad. I husen förvarades mat, kläder, filtar etc.

du komma och hjälpa till? 3 000 smörgåsar ska vara färdiga om tre timmar.
Du kommer väl? Förplägnadschefens
vädjan möttes sällan av ett nej. Bittida
eller sent, det gjorde detsamma. Inte
heller affärerna voro omöjliga, när de
ställdes inför uppgiften att trolla fram
bröd och smör, pålägg och mjölk vid
som sagt alla tider på dygnet (givetvis
mot vederbörlig licens). Ibland voro
uppgifterna på antalet anländande felaktiga. Istället för 150 kom det kanske
350 personer. Två hundra till alltså, som
skulle ha smörgåsar. Och de fingo dem.
Telefonerna pinglade. Flera lottor och
mera bröd skakades fram. Och i förplägnadschefens kök (Trädgårdsvägen
20-22) breddes smörgåsar på löpande
band. Som tur var bodde hon nära
bryggan.

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.
Svenska marinen möter flyktingarna
till sjöss.

Sticklinge gård
Men det var inte bara fråga om smörgåsar. Borta på genomgångshemmet vid
Sticklinge gård ca 8 km från Brevik, dit
flyktingarna fördes med de väntande
bussarna och där de fingo stanna ett
eller annat dygn i avvaktan på att
vidarebefordras till karantänsläger
på olika håll, där skulle serveras såväl
frukost som middag. Under 4 veckors
tid kokades även denna mat hemma
i förplägnadschefens och hennes
närmaste grannars kök och tvättgrytor
och forslades per droskbil till Sticklinge.
Den 11 oktober anlöpte den sista
flyktingbåten Breviks brygga, och
därmed upphörde Lidingö att fungera
som genomgångsstation för de baltiska flyktingarna. De gångna veckorna
hade kanske varit strävsamma för flera

av lidingölottorna, men ingen av dem
som då fingo vara med, kunde känna
annat än djup tacksamhet över att det
förunnats henne att få ge en ack så liten
handräckning åt några av alla dem som
kriget gjort hemlösa.
För Lidingölottorna blevo emellertid de händelserika månaderna kring
årsskiftet 1944-1945 en glädjens tid. Ty
det är gott att få hjälpa efter ringa
förmåga.”

Ruth Sävhagen
Texten hämtad från Hembygdsföreningens årsbok 2004. Texten är
lätt redigerad. Den finns även med i
"Nya Historier från Brevik och Högberga" Se faktaruta intill.

Del 2 om Breviks och Högbergas historia kom 2015. Den innehåller 24 st i huvudsak 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 fanns på Lidingö museums
utställning från i höstas. Format
270 x 360 mm och kostar 180 kr
för medlemmar.
Gör så här:
Betala någon av böckerna med
medföljande plusgiro-talong.
Levererans inom en vecka efter
din beställning.
Du kan också skicka ett mejl till:
andreas@ifkmedia.se
eller använd formuläret på vår
hemsida lidingovillor.se. Klicka
dig fram till Högberga-Brevik.
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Avloppsledning från Telegrafberget till Brevik
Detaljplanen för Telegrafberget
(Nacka) har nu vunnit laga kraft
och bygget har nu börjat. Nacka har
avtalat med Lidingö om att ansluta
en avloppsledning till Lidingös avloppsnät och anslutningen kommer
att ske i Brevikshamnen.
Nya Meddelanden kontaktade Lidingö
Stads Tekniska förvaltning och Kenth
Jansson, som är projektledare för arbetena på Lidingösidan.
Ritningen här intill visar hur avloppsledningen ska dras. Den kommer från
Nackasidan på botten och går in vid
ångbåtsbryggan i hamnen och tvärs
över östra upplaget.
Sedan gräver man fram till kajen där
mastkranen står, därefter över vägen,
sedan i diket och på ängen fram till
klubbhuset där man går i riktning mot
pumphuset där man gör en anslutning.
Telegrafberget planerar att arbetena ska börja till senhösten 2017, men
mycket hänger på handläggningen av
deras vattendomsansökan. Om vattendomen drar ut på tiden, kommer de
eventuellt kunna utföra arbetena tidig
vår 2018 alternativt senhöst 2018.
Villaägareföreningen och båtklubbens representant, tillika redaktör
för denna tidning, Andreas Lindberg,
har påpekat för staden att tidpunkten/punkterna är illa valda eftersom
båtarna har upptagning på senhösten
och det ligger båtar upplagda just där
de tänker gräva. En lämpligare tidpunkt
skulle vara mitt i sommaren.
Dessutom bör påpekas att det finns

Arkitektbyråns dataanimering över hur det nya bygget Telegrafberget ska te sig ut.

Detalj ur den ritning som Nya Meddelanden fått ta del av. Den tjocka röda linjen visar
var avloppledningen ska komma in.

en stor berghäll utanför paviljongen
precis där de tänker ansluta mot land,
så det är troligt att den punkten får flyttas åt något håll, om det är möjligt.
Vid vägövergången finns en dränering, en kulvertering för Breviksängarna och svandammarna, så där får

man nog justera också.
Kenth Jansson påpekar att när det
gäller tillgängligheten måste entreprenören ha en av Lidingö stad godkänd
trafikanordningsplan, så att man kan
köra bil där även under arbetena.

Snö! Till glädje och besvär – röjning under all kritik
Så kom då vintern och snön som en
riktig överraskning, tidigare än någon
hade kunnat ana. Inte minst de ansvariga för snöröjningen. Bilden till vänster
visar läget på eftermiddagen onsdagen
den 9 november, hemma hos redaktören Andreas Lindberg på Trädgårdsvägen. Då hade det fallit cirka 50 cm snö.
Eftersom jag har turen att bo på
den sida av vägen som har gatlyktor,
brukar vägen plogas ren där och alla
snömassor plogas över på andra sidan
vägen. Som du kan se har jag fått garageuppfarten nästan ren och snön har
jag skottat ut på gatan. Inom ett dygn
brukar snöplogen komma och det blir
rent på den sidan. Fem dagar senare,
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alltså på måndagen den 14 november
var Trädgårdsvägen fortfarande helt
oplogad. Snövallarna hade visserligen
börjat smälta ner, men trottoaren och
en tredjedel av vägen var inte gångeller farbar. På sina ställen kunde inte
bilarna mötas. Vid det laget hade tekniska kontoret fått tre besvikna mejl.

Det här är bara ett exempel på den
historiskt undermåliga snöröjning som
varit i år. På många ställen i vårt område
och runt på Lidingö var det likadant.
Bilden till höger la jag in för att bli
lite gladare, tagen lördag 12 november
i Breviks pulkabacke av Johan Ahlbom.
Andreas Lindberg
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Tidningshämtning
Tidningshämtningen sköts av Tåvab.
Tömning sker en gång i månaden, alltid
på fredagar. Enligt deras hemsida blir
det samma veckor 2017 som det var 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, denna gång på
Lidingö Museum.
Mycket av mötet handlade om park
och natur, Breviksutställningen, DNAmärkning, valborgsmässoelden, medlemsförmåner med mera.
Mötet föreslog att få en eller två
bänkar tillbaka på J-piren i hamnen och
restaurering av stigen från båthamnen
till Sjöstigen.
Efter mötet visade och berättade
Carl-Henrik Ankarberg om utställningen om Brevik på museet.

Upprop:

Vi vill ha posten tillbaka till Brevik!
Du som vill ha posten tillbaka till
Brevik, hör av dig till Postnord och gör
din stämma hörd. Ring, mejla, skriv
brev (de gillar ju brev, säger de):
PostNord Sverige
Kundservice
Box 242
721 06 Västerås
0771-33 33 10
kundservice.privat.se@postnord.com
Här är några argument:

3. ICA Käppalas paketutlämning
är hårt belastat. Ofta ringlar kön lång

där. Det är lätt att lösa: Antingen flyttar
all PostNord-utlämning till Brevik, eller
så flyttar man all utlämning (Schenker, DHL och PostNord) som rör Högberga- och Breviksborna till Brevik.

1. I Breviks centrum bor många
äldre som har svårt att gå eller åka

till Käppala. För dessa skulle det vara
ovärderligt att få paketutlämningen
tillbaka till Brevik.
2. De bilburna kunderna stannar på vägen hem från jobbet för att

handla och hämta paket. De väljer
nu att åka bil två kilometer längre
bort, till Käppala för att hämta sina
paket och sedan tillbaka till Brevik

Så såg gamla posten i Brevik ut.
Adress: Väpnarstigen. Lidingö 3.

Förslag på trafikförbättringar får avslag

Julbord i Brevik
och Högberga

Både Högberga Gård och Villa Brevik
erbjuder julbord i år.
På Högberga Gård finns det uppdukat 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 och
18 dec. Det kostar 450 kr på söndagar,
695 kr på vardagar. Barn upp till 3 år
äter gratis, 3–12 år 295 kr. Julbord inkl
övernattning 1 595 kr. Högberga Gård
serverar även söndagsbrunch. Läs mer
på deras hemsida.
Villa Brevik erbjuder ett skaldjursjulbord för privata och konfererande
gäster. Den 1–3, 8–10 och 15–17 dec för
795 kr per person. Övernattning i dubbelrum, skaldjursjulbord, samt frukostbuffé. 1895 kr/person.

eller Högberga. Det vore mer naturligt att paketutlämningen låg i Brevik,
så att man kan ta det på vägen. Det
är både miljömässigt och tidsmässigt
mer riktigt.

Högberga-Breviks villaägareförening har via Lidingövillor/LVS framfört
några förslag på trafikförbättringar i
vårt område.
Tyvärr har dessa och flera andra
förslag fått avslag. Vid spårvägsövergången öster om Breviks station alltså
Södra Kungsvägen/Hövdingevägen
uppstår ofta problem när bilar väntar
på att få komma över spåret när bommarna är nere. Bilar som kommer på
Södra Kungsvägen kommer inte förbi
utan väljer att (olagligt) köra på fel sida
av refugen, vilket kan orsaka kollision
med mötande. Föreningen har önskat

att en svängfil skulle anläggas,
Tekniska förvaltningen har beslutat
att inte åtgärda detta på grund av att
inga olyckor eller incidenter rapporterats.
Södra huvudledens dragning har
utretts flera gånger och Lidingövillor kräver fortfarande att något görs
för att öka framkomligheten, minska
olyckorna samt trafikbullret för ett
50-tal fastigheter. Olyckorna på Södra
Kungsvägen är många och köerna i
morgontrafiken är nu hundratals bilar.
Problemet är störst vid Centralvägens
bommar. Förvaltningen anser att detta
är en politisk fråga och lämnar den utan
åtgärd.
Gåshagaledens ”tysta asfalt” är ersatt med vanlig asfalt. Detta har skett
utan att beslut fattats i Tekniska nämnden och utan samråd med boende.
Effekten var en halvering av bullret,
som nu är tillbaka. Beslutet ansågs inte
behöva tas i nämnden eller samrådas,
då asfalten var ett ”prov”. Asfalten har
nu ”förseglats”. Hastighetsgränsen har
sänkts till 60 km/h.
I Högberga tittar man nu på möjligheten att bygga en ny infartsparkering.
Det skulle bli på norra sidan av Gåshagaleden, mitt emot Högberga station
under kraftledningen.
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Dikesrensningen har inte varit bättre på tio år...

Vägtrumman vid fotbollsplanen som förbinder diket norr om
planen med diket söder därom är rensat och fungerar igen.
Diket utmed Stora Allén på östra sidan, söder ut är nu rensat.

Den lilla ängen norr om parkeringsplatsen vid tennisbanorna
är fortfarande inte dränerad. Här behövs ett dike på södra sidan
(till vänster i bild) och en kulvertering under Stora Allén för att
ansluta till diket på östra sidan.

Recept från Hemköp Lidingö Brevik

Höstgryta med butternutpumpa
4 portioner. Tillagningstid: cirka 30 minuter + 1,5 timme koktid

Ingredienser
1. Bryn köttbitarna i
omgångar tills de har fått
fin färg. Lägg undan på en
tallrik.

700 g högrev i tärningar,
3x3 cm

2. Hetta upp en tjockbottnad gryta och fräs sidfläsket gyllene. Lägg i köttet
och krydda med svartpeppar. Häll i tomatpurén,
passerade tomater, balsamvinäger och kalvfond
och låt koka ihop några
minuter. Lägg ner lökar,
lagerblad, vitlök och låt
småkoka cirka 1 timme.

1 tsk svartpeppar, krossad

3. Lägg ned morot och
pumpa i grytan. Smaka av
med salt och peppar och låt koka ytterligare 30 minuter. Späd eventuellt med lite
vatten.

2 msk smör&rapsolja
150 g rökt sidfläsk, tärnat
1 msk tomatpuré
500 g passerade tomater
2 msk balsamvinäger
2 msk kalvfond
3 timjankvistar
(eller 1 tsk torkad)
10 små lökar
2 lagerblad
5 vitlöksklyftor
4. Fräs champinjoner i smör tills de är
lagom genomstekta och vänd ner i grytan.
5. Servera med kokt potatis, pressad potatis eller ris.

!
LIDINGÖ BREVIK

½ pumpa butternut, skalad
och urkärnad i stora bitar
150 g champinjoner
1 msk smör

!
Öppet alla
dagar 8–21

Handla för minst 500 kronor och du
får 10% rabatt vid ett köptillfälle.
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1 stor morot

ICA Käppala Presentkort

Gäller ej tobaks- och ombudvaror.

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

Namnteckning _____________________________________
31 dec 2015
Kassörens sign. _____________ Gäller t om 31 dec 2016.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t om 31 dec 2016.
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Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna

Breviks kyrka

Adress

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

Söderkroken 13
Trädgårdsvägen 36
Herrgårdsstigen 12
Norrkroken 18
Klövervägen 12
Herrgårdsstigen 31
Tunavägen 5B
Norrkroken 11
Norrkroken 17
Bovetevägen 4
Trädgårdsvägen 18B
S:a Kungsvägen 266

Boyta Tomtarea
220
382
105
124
180
124
280
185
180
160
235
177

Datum Pris milj kr

850 14 okt
1 488
6 okt
152
1 sept
1 064
1 sept
2 130 19 aug
234
1 juli
874
1 juli
828 17 juni
856 13 juni
2 878
1 juni
1 658 19 mars
2 127 1 mars

11,50
28,50
7,12
8,60
14,00
8,70
16,60
13,50
9,50
9,65
14,90
15,00

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.

Taxistation på återviningen?

Kaffe med hopp i församlingssalen varje onsdag 13.00-15.00.
Au pair café i församlingssalen 13.00–15.00. varannan torsdag.

Söndag 27 november, 1:a advent

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder. Kyrkokören och Lidingö Kids.
Musiker Li Ringquist Östman och Martina Möllås.

Söndag 4 december

11.00 Gudstjänst, Emmeli Lundmark. Lidingö Gospel.
Musiker Martina Möllås.

Söndag 11 december

11.00 Gudstjänst, Fanny Linder. Minikören.
Musiker Li Ringquist Östman.
16.00 Julkonsert Kyrkokören och instrumentalister.
Dirigent Li Ringquist Östman.

Tisdag 13 december, Luciadagen.

18.00 Julkonsert med Luciatåg. Barnkören Lidingö Kids
under ledning av Martina Möllås. Kaffeservering.

Lördag 17 december.

16.00 Vi sjunger in julen. Bodals kammarkör under ledning av
Ingrid Damstedt Holmberg.

Söndag 18 december

11.00 Gudstjänst, Emmeli Lundmark. Ensemble ur Kyrkokören
under ledning av Li Ringquist Östman.

Tisdag 20 december

19.00 Julkonsert.
Lidingö Gospel under ledning av Martina Möllås.

Julafton lördag 24 december

Så här kan det se ut på återvinningstationen i Högberga på
morgnarna. Tre–fyra taxibilar använder platsen som parkering. Förarna hoppas på körningar i vårt område och vill vara
först. Det må så vara, men när tidningens redaktör (vit bil)
skulle tömma sopor var det svårt att få plats. Men när kameran
kom fram åkte taxibilarna sin väg!

11.00 Barnens julbön. Lidingö Kids. Musiker Martina Möllås.
17.00 Julbön. Musiker Li Ringquist Östman.
23.30 Midnattsmässa. Musiker Martina Möllås.

Juldagen söndag 25 december
7.00

Julotta. Kyrkokören. Organist Li Ringquist Östman.

Nyårsafton lördag 31 december

17.00 Nyårsbön. Musiker Martina Möllås.

Lidingö Larsberg, tel 08-666 43 80
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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

Restaurang, café
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
Art for children

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

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 Supermarket 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, idrottsanläggningar,
klotter, vägskador, parker,
vatten och avlopp, vinterväghållning 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 dec–31 mars måndag–fredag
kl 12.00–16.00
Sten och jordtipp
i Trolldalen

mån–fre: 07.00–15.30.

Nya Meddelanden
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
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Högberga-Breviks villaägareförening
Högberga-Breviks villaägareförenings uppgift är att tillvarata Högbergas
och Breviks villaägares intressen i kommunala och allmänna frågor.
Föreningen arbetar aktivt med att påverka politiker och myndigheter i
frågor som gäller området.
Antalet medlemmar uppgick till 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 villaägareförening och i norr till Killingevillor.

