Nya Meddelanden
från Högberga-Breviks villaägareförening. Våren 2017.

Årgång 54. Nr 99 från starten.

Räddningsaktion från villaägareföreningen och Lidingö stad:

Tall på fall

sid 4–5

Missa inte
årsmötet 26 april!
Läs mer på sid 3.

GLÖMT
ATT BETALA

Foton: Johan Ahlbom

MEDLEMSAVGIFTEN?

100 KR

pg nr 150 48-2
Tack!

I detta nummer:
Breviks funkishus
Skötselplan på gång
Avlopp från Telegrafen
Föreningen gör nytta
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Skillnaden är
att göra skillnad
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ur ska vi förhålla oss till USA:s nye president? På vilket sätt
löser vi krisen i Mellanöstern eller kriget mot i IS i Irak? Hur
hjälper vi tiggande EU-immigranter på bästa sätt?
Stora frågor som söker svar. Svåra att överblicka, komplexa och komplicerade frågor. Och ofta omöjliga för den enskilde
medborgaren att lösa. Ändå engagerar de oss. Vi vill så gärna få till
en förändring.
Ett sätt är att argumentera, diskutera och engagera. Det har blivit
allt enklare numera genom de sociala medierna. Folk tycker och
tänker offentligt mycket mera än vi gjort någonsin tidigare.
Men hur är det med de lite mindre frågorna? De lokala frågorna?
Det som rör vår vardag?
De frågorna går ofta att lösa. De är lättare att överblicka och är
inte lika komplexa och komplicerade. Och ofta engagerar de oss.
Diskussionsforumet är även här de sociala medierna. Eller i kommunfullmäktige. Eller i föreningslivet.
Villaägareföreningen är ett sådant forum. Här stöter och blöter
vi de lokala frågorna. Skillnaden är att vi kan göra skillnad. Studera
artikeln på sidan intill. Där finns några mycket bra exempel på vad vi
åstadkommit de senaste åren.
Vi är en lokal förening som arbetar aktivt med lokala frågor om
sådant som engagerar dem som bor i vårt område. Ibland ställs
frågorna emot varann. Ibland arbetar vi för att påverka staden i en
annan riktning än vad de har tänkt. Ibland arbetar vi tillsammans
med staden.
Skillnaden är att det vi gör, gör skillnad. Vi är mycket mer pragmatiska och handlingskraftiga än ett tyckande på Facebook. Medlemmarnas och styrelsens engagemang gör att det händer saker.
Det här är uppenbart för oss som arbetar i styrelsen. Men kanske
inte för alla medlemmar. Därför satte vi ihop listan här intill för att
visa vad du får för medlemsavgiften.
I styrelsen lägger vi ner mycket tid och engagemang på att skapa
förändring. Som medlem behöver man bara betala avgiften. Så vi
hoppas att du fortsätter att göra det och att du påminner dina grannar om att också göra det. För utan medlemmar skulle vi inte ha
någon förening.
Med det vill jag önska er en skön vår, sommar och så hörs vi i höst!
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Christer
Åkerhielm
Ordförande

Vi saknar flera medlemsavgifter för
2017. 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 sid 12 om förmåner.
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Har du betalat?

All

11:292

Lidingö stad har under de senaste11:419veckorna
arbetat med att lägga ner en ny dagvattenledning längs med Löparstigen. En mindre pumpstation ska byggas för att leda bort dagvattnet
från
de närliggande fastigheterna till Svan11:293
dammarna. Att få in nytt vatten till Svandammarna kommer förhoppningsvis vara bra för
cirkulationen av vattnet där. I nästa skede ska
man bedöma om ett dike ska grävas på norra
sidan om parkeringsplatserna och en kulvert till
befintligt dike utmed Stora Allén.
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Styrelsen 2016/17
Vid årsmötet i april 2016 valdes styrelsen enligt
nedan. Om du vill delta i styrelsearbetet är du
välkommen att höra av dig, så kan vi adjungera
dig. Ett bra sätt att prova på.
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Förening för allas bästa

Stadsplanering
• Bevakat aktuella stadsbyggnadsfrågor, bygglov, detaljplaner etc och
andra kommunala frågor som rör
Högberga och Brevik.
• Arbetat för 30-begränsning på våra
mindre vägar.
• Bevakat spårvägens ombyggnad,
busstrafiken i området etc.
• Bevakat frågor som rör underhåll,
uppvärmning mm av våra villor.
• Verkat för att Södra huvudleden får
bättre framkomlighet.

Natur och miljö
• Breviksängarna har restaurerats,
plöjts upp och besåtts med blomsterfrö, där föreningen samlade in
pengar till frö från medlemmarna.
• Breviksängarna som var svårt vattensjuka har dränerats i flera etapper
genom omfattande dikesrensningar,
nya övergångar, dikestrummor med
mera.
• Kostigen, mellan Östra Allén och Klövervägen, har planterats med nya
alléträd. Slåtter har införts på Kostigen.
• Gjort en ny alléplan; ”Förslag till restaurering av Breviks trädalléer”.
• Medverkat vid utarbetande av en
skötselplan för naturen kring Breviksängarna, Kyssarnas kulle och
Högudden med mera.
• Sett till att Svandammarna blivit
muddrade.
• Medverkat till att Breviks IP inte
byggts ut enligt ett förslag med ny
konstgräsplan och nya parkeringsytor. Diskussioner fördes med staden
och IFK Lidingö fotboll. En enkät
genomfördes. Vi löste problemen
genom effektivisering av planernas
utnyttjandetider och hänvisning av
parkering till båtklubbens uppläggningsytor.
• Medverkat till att naturvårdande

Foto: Andreas Lindberg

Foto: Johan Ahlbom

Föreningen har tagit initiativ till en
mängd olika åtgärder för Breviks
och Högbergas bästa – som ofta
staden på ett mycket förtjänstfullt
sätt har hjälpt till att utföra – eller
som vi har genomfört med egna
arbetsinsatser. Här nedan finns ett
urval av vad vi har åstadkommit
under de senaste åren:

Fågelskylt, bekostad av
Föreningen har bidragit till att elva parkbänkar i
vårt område bytts ut eller kompletterats. Ett synligt föreningen och utformad av
Andreas Lindberg.
exempel på vad föreningen gör i vårt område.

röjningar har genomförts i området
kring Högudden, båtklubben och
”Kyssarnas kulle”.
• Medverkat till att den kända Höguddstallen kunnat resas och bevaras.
• Skött markområdet vid Kragenäsbadet genom att vi regelbundet röjer
sly. Vi har lagt ut badkättingar och
medverkat till att staden satt ut en
parkbänk och bord.

Stigar och vägar
• Med insamlade och egna medel
bidragit till att ett tiotal parkbänkar
har utplacerats inom Brevik och Högberga.
• Fått staden att sätta upp parkbelysning utmed Stora Allén mellan Breviks IP och båthamnen.
• Fått stoppförbud för bilar på Trädgårdsvägen ovanför pulkabacken,
vintertid.
• Sett till att strandpromenaden utmed
Högudden förbättrats genom grusning.
• Medverkat till att vi får en ny parkbelysning utmed Höguddsstranden
(planeras till 2017).
• Reparation av stenkajen vid Högudden som underminerats av vattnet
(planeras till 2017).

Information
• Sammanställt och utgivit tre skrifter
om Breviks historia; ”Historier från
Brevik och Högberga”, ”Nya gamla
historier från Brevik och Högberga”
samt planschverket ”Brevik – den vita
villastaden vid segelleden”
• Ger ut tidningen ”Nya Meddelanden

från Högberga-Breviks villaägareförening” med senaste nyheter om
Brevik och Högberga samt om föreningens arbete. Tidningen utkommer
två gånger om året och skickas också
till kommunfullmäktige och utvalda
tjänstemän i staden.
• Underhåller och uppdaterar hemsidan för föreningen och för Lidingövillor LVS.
• I samarbete med Lidingö Hembygdsförening producerat utställningen
”Brevik – den vita villastaden vid
segelleden”.
• Framställt och satt upp en informationsskylt om fågelarter vid Brevikshamnen.

Övrigt
• Bidragit ekonomiskt till valborgsmässoeld i Killinge, Brottsofferjouren
och Föreningsgården.

Årsmöte
Onsdag 26 april kl 19.00
Årsmöte med Högberga-Breviks
villaägareförening hålls I Breviks
Båtsällskaps klubbhus. Efter
årsmötet berättar Stig Davidson
från HSB om byggprojektet på
Telegrafberget.
Föreningen bjuder på vin, druvor,
ost och kex i pausen.
Du erbjuds också möjlighet att
köpa de historiska böckerna.
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Tallen sommaren 2016.

Och vintern 2016. Foto: Claes Lanefeldt.

Räddningsaktion
för en tall som kom på fall
Den välbekanta Höguddstallen får
en ny chans. I det svåra snöovädret i början av november brast en
grov rot och hela trädet föll. Nu är
projektet med uppresning av tallen klar och den står upprätt i sitt
gamla läge.
Trädet har en gammal historia, det är
troligen runt 200 år. Tallen har liknats
vid ett japanskt bonsaiträd och har
visat sig ha ett starkt symbolvärde för
dagens Högberga- och Breviksbor. År
1895, då den imponerande Höguddsvillan byggdes alldeles i närheten, anlade
man i tidens anda både ångbåtsbrygga,
badhus och långa strandpromenader
med stenkajer. Den märkliga tallen infogades då i en av strandpromenaden
och så länge vi kan minnas, har trlutat i
45 graders vinkel.
Efter tallens fall framförde många
breviksbor till föreningen att tallen
måste räddas. Staden gjorde en
inspektion av trädet, men såg inte
möjligheterna för en räddningsaktion.
Föreningen utarbetade då en plan, det
finns ju ingen färdig manual för sådana
här udda jobb, och staden förklarade
då att man ställde sig bakom en räddningsaktion.

Hela tallen vek sig av tunga snömassor.

En entreprenör upphandlades och
arbetet sattes igång. För att få ner rotpaketet, som hamnat uppe i luften, i
marken igen användes en minigrävmaskin som vidgade rotgropen. Strax före
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Foton: Johan Ahlbom

Hur gick räddningen till

Stora delar av rotpaketet låg uppe i luften.
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jul restes tallen till sitt gamla läge med
hjälp av en kraftig lastmaskin. Tallen
säkrades provisoriskt både med ett
kraftigt trästativ och med grova spännband till en ek intill.
Därefter kunde slutliga stålstativet
tillverkas på plats. Det är svetsade kraftfulla stålprofiler som borrats fast direkt
i klipphällarna under tallen. Trädets två
grova stammar vilar i specialbyggda
vaggor på de kraftiga stålstolparna.
Vaggorna är infordrade med trä och
gummi för att minimera slitage. För att
kunna röra sig vid storm är de infästa
till stativet med kraftiga, ledade bultförband.
Ovanpå rötterna har några kubikmeter jord fyllts på. Jordmassorna är
nu över vintern isolerade med stenull,
presenningar och tallris för att inte tjäla.
I vår och sommar ska tallen vattnas
ordentligt.
Allt har gått efter planerna och tallen
är nu upprest i sitt gamla läge och ser
ut att må bra. Vid en slutbesiktning av
arbetet för en tid sedan, fick entreprenören och villaägareföreningen mycket
beröm av stadens ansvarige, Lasse
Heins.
Villaägareföreningen tycker ändå att
det är staden som ska ha den största
elogen av alla, då de har satsat mycket
engagemang och en rejäl slant på projektet. Utan det engagemanget hade
det varit kaffeved av tallen idag.

Foton: Johan Ahlbom

Med en lastmaskin restes trädet. Svetsning av stålstativet påbörjas.

Vad händer nu?

Johan Ahlbom

Tallen är rest och stativet är på plats.
Foto: Andreas Lindberg

Yttre delar av tallkronan har tyvärr gått
förlorad efter fällningen genom svallvågor och is. Det betyder att kronan nu
är lite förminskad, men i det här fallet
kan man se det som en fördel, då det
innebär mindre grönmassa att försörja
för det sargade rotsystemet.
Under arbetets gång har det varit
en strid ström av Högberga- och Breviksbor som promenerat förbi. Vi talar
om hundratals. Intresset har varit stort
och många förbipasserande har ställt
intresserade frågor och samtliga har
varit oerhört positiva till och tacksamma för jobbet som utförts! Så här
skrev en förbipasserande: ”Hej, Tack för
att ni vill försöka rädda tallen i Brevik.
Det berörde mig mycket att läsa om det
i tidningen. /Käppalabo”
Vi hoppas, och tror, att tallen på
detta vis kommer att klara sig, men
man kan aldrig garantera något när
det gäller levande material. Dock har vi
gjort vad vi kan.

Fästena mot grenarna.

Svetsarbete.
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Breviks natur
får en skötselplan
Lidingö stad har låtit ta fram ett
förslag till en Skötselplan för
Breviks och Högbergas naturmark
– ett förslag som just har landat på
villaägareföreningens bord.
Staden har anlitat ett erfaret konsultföretag, Naturskog AB, för arbetet med
planen. Det område som har inventerats och planlagts sträcker sig från
Kragenäs i öster, över Breviksängarna
och båthamnen, bort till Högudden och
Sjöstigen i väster. Planen upptar också
en mängd åtgärder för Breviksängarna,
Björkdungen, Svandammarna och alléerna. Planen ska ses som ett flexibelt
verktyg som löpande kan ändras och
uppdateras.

Bevarande av träd
och slybekämpning
Alléerna är viktiga för att bibehålla
Breviks karaktär och är extremt viktiga
ur såväl biologisk som kulturhistorisk
synvinkel. I dessa trädmiljöer finns en
fantastisk biologisk mångfald, med ett
väldigt rikt fågel- och insektsliv, bättre
desto äldre träden blir. Dessa alléer
har präglat Brevik ända sedan slutet av
1800-talet (Stora Allén) och början av
1900-talet (övriga alléer), så de utgör
ett viktigt kulturarv och har stort värde
för miljön i Brevik. De är väldigt tidstypiska för förra sekelskiftet på samma
sätt som alla jugendvillorna som finns
här. Alléer har också ett lagfäst, så kallat
biotopskydd.
I den bästa av världar kommer också
arbetena efter vår alléplan ”Restaurering av Breviks alléer” att på allvar
påbörjas nu under året. Av Breviks sex
alléer är de flesta över 100 år gamla
och i stort behov av restaurering och
skötsel. Det är egentligen bara Västra
allén som har skötts under senare år.
Den vildvuxna lindallén som går
i väst-östlig sträckning utmed Södra
Kungsvägen mellan Hövdinge- och
Drabantvägarna har åtgärdats nu i
vinter. Nu hoppas vi på de andra alléerna också. Staden planerar för att
Östra Allén ska åtgärdas i år och Stora
Allén under nästa år.
För att kunna utnyttja vintermåna-
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Skötselkartorna som hör till skötselplanen. Varje område är numrerat vilket hänvisar
till en utförlig beskrivning och skötselanvisning.

På denna flygbild från 1930 eller 40-talet kan man tydligt se hur alléerna frodades.
Även Björkdungen och Svandammarna var i fint skick vid den här tiden.
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derna med sin tjäle har staden redan nu
startat arbetena enligt planen. Man har
bland annat utfört röjningar i strandskogen utmed Höguddsstranden, kullen
bakom Scouthuset, Kyssarnas kulle och
parkmarken öster därom.

Vår våreld

Programmet
Kl. 19.15 Kaffe, saft och bullar samt korv
med bröd säljs
Kl. 20.00 Tal inför våren
Sånger av Lidingö Vox
Kl. 20.15 Brasan tänds

Ängarna och Svandammen

Ekbackar och strandskogar
Ekbacken söder om Scouthuset
vid Brevikshamnen, hyser många
intressanta träd och buskar från gamla
villaträdgårdar. Här vill man hugga fram
värdefulla ekar och spara ett varierat
buskskikt av bland annat hassel.
I Strandskogen mellan Scouthuset
och Höguddsvillan, vill man utveckla
befintliga ek- och tallträd och bärande
buskar, varav många utgör ett planterat kulturarv. Återkommande slåtter av
gräsmark kan bli aktuell.
Strandskogen mellan Höguddsvillan och Högberga gård har tidigare
behandlats hårdhänt, och måste nu
restaureras. De äldre träden är högt
stamkvistade och de flesta buskar är
nedhuggna. Här vill man nu prioritera
ett nytt buskskikt. Den gamla strandskogen mellan Högberga gård och
Sjöstigen i väster, är ett stycke skärgårdsnatur i naturligt skick. Här föreslår
man fri utveckling.
I backen ner mot Kragenäsbadet
föreslår man friställande av äldre träd
och utveckling av utvalda buskgrupper.
Villaägareföreningens styrelse bevakar skötselplaneärendet och ska lämna
synpunkter på planförslaget till staden
nu under våren.

Högberga-Breviks villaägareförening är
med och bidrar ekonomiskt med 3 500
kr till Killinge Gåshaga villaförening
som arrangerar valborgsmässoelden i
Killingeparken.
Valborgsfirande sker som vanligt
den 30 april med brasa, körsång och
kaffe i Killingeparken. Uppläggning av
material sker tidigast 13 april, senast
måndag 29 april. Till er som har stora
lass på släpkärra – vänligen åk till
Södergarn.

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.
Killinge Gåshaga villaförening söker
brasvakter för en- till tvåtimmars-pass.
Anmälan eller frågor tar du upp med
brasansvarig Peter Watz 070-840 31 91
eller mail peter@watzit.se. Alla brasvakter får hamburgare. Killinge Gåshaga
villaförening vädjar om din medverkan.

Breviksbadet
Breviksbadet kommer att öppna i slutet
maj/början av juni och hålla öppet till
slutet av augusti.
Precis som förra året finns minielbilar och minigolf på badet.
Simskola och sommarläger arrangeras även i år. Det finns simträning
för alla åldrar, även vuxna. Privatlektioner ges också. Simskolan pågår vecka
24–33, måndag till fredag. Lektionstiden
är 30 min per gång. Det finns även

Anslagstavla

babysim och vattengympa för gravida.
Läs mer på www.monasimskola.com.

Skylten på plats
Foton: Andreas Lindberg

Skötselplanen föreslår att Breviksängarna ska fortsätta att skötas som slåttervall, gärna med ännu fler insådda
ängsblommor.
Kring Svandammarna föreslår
man färre träd och slåtter av högörtsängarna, kanske en kulturhistorisk restaurering. Förslagen kring skötseln av
alléerna överensstämmer i huvudsak
med vår Alléplan.
Björkdungen (Olympiadlunden)
vid Västra Allén och Löparstigen konstaterar man har nått sin maximala ålder.
Träden bör ersättas antingen med björk
(enligt Breviksbornas önskan) eller med
nuvarande buskskikt.
Kyssarnas kulle, söder om
hundrastgården, beskrivs som en
ekbacke med även lönn och alm. Här
bör större träd friställas och utsikten
mot farleden återställas. Parkambitioner från 1900-talets början kan skönjas
i form av bland annat syréner.

Brasan får vara max 8 meter i diameter.
Bygg på höjden.

Efter en förfrågan av villaägareföreningen till staden om att en anslagstavla
kunde sättas upp vid Breviks station
så hörsammades vår önskan. Ganska
omgående blev anslagstavlan ordentligt använd, vilket framgår av bilden.

Så kom då äntligen fågelskylten på plats
på villaägareföreningens bekostnad.
Det tog sin tid, men uppskattningen
blev desto större. Positiva inlägg på
Facebook och glada kommentarer har
nått redaktionen. Skylten är medvetet
placerad på låg nivå, så att barn lättare
kan se och lära. Bilderna på fåglarna har
vi fått från fågelkännaren Carl-Johan
Mannheim, som tidigare bodde i vårt
område.
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Inte bara jugend

Breviks funkisvillor

I början av 1930-talet, närmare bestämt
vid den stora Stockholmsutställningen
1930 slog funktionalismen – funkisen
– igenom i Sverige. På 30-talet var det
dock dåliga tider och inte så många
villor byggdes. Sen kom andra världskriget då mycket av samhällsutvecklingen avstannade. I Brevik kom bygget
av villor igång på allvar efter kriget och
i början av 1950-talet.
Många byggnader i Brevik kom då
att utformas i funktionalismens eller i
postfunktionalismens anda. Fokus låg
på funktion, till skillnad från tidigare
epoker där utsmyckningen var viktigast. Att som tidigare pryda fasader
med klassiska utsmyckningar ansågs
nu helt förlegat. Ornament på fasaderna ansågs inte bara onödigt utan
också falskt och sentimentalt.
De nya husen fick släta och ljusa,
oftast putsade och odekorerade fasader, platta eller flacka tak och lådaktiga byggnadskroppar uppbyggda efter
geometriska former som kuber, block
eller cylindrar. Det ändamålsenliga
ansågs ”vara det sköna”.
Kända arkitekter som arbetade med
funkisbyggnader i Sverige var bland
andra Gunnar Asplund, Sven Markelius,
Ivar Tengbom och Uno Åhrén. Josef
Frank ritade mellan 1927 och 1936 vad
som anses vara Sveriges första funkisvillor. De ligger i Falsterbo.
Typiska funkishus i Stockholmstrakten finns representerade i bland annat
Södra Ängby och Bromma-Ålstensgatan.
Tankarna byggde på att man genom
rationella byggnader och planlösningar
skulle skapa förbättrade levnadsvillkor
för människorna. Arkitekterna började ta ett större socialt ansvar och
medverka till att människorna fick en
bra bostad och en god livsmiljö. Man
byggde folkhemmet.
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Foto: Johan Ahlbom

Man kan lätt tro att Breviks villasamhälle helt präglas av de vita
och monumentala jugendvillorna
som började uppföras vid Breviks
exploatering efter 1906. ”Brevik –
den vita villastaden vid segelleden”
var också ledordet under flera decennier. Men det har hänt mycket
sedan dess.

Ett par av Kragenäs mest välbevarade villor ligger vid Klövervägen. Den gula villan,
som var grå från början, byggdes 1946. I övrigt är den oförändrad sedan byggåret så
när som på balkongräcket som tidigare var av smidesjärn.

Tidstypiskt funkiskök.

Vardagsrum med stora fönster och
fönster i hörn.

Fasaderna putsades i ljusa toner och
fönstren var stora. Arkitekterna arbetade mycket med stora fönsterytor för
att släppa in ljus och rymd i husen.
De så kallade perspektivfönstren såg
dagens ljus. Fönstren placerades i fasaderna inte i symmetriska rader, utan
där de bäst behövdes, med fördel i
byggnadens hörn.
Köken gjordes ofta ganska små
och kompakta, här skulle inte lagas
så mycket mat, mest tillredas den nya
tidens halvfabrikat. Inredningsmaterialen var klassiska och oftast av hög

kvalité; här fanns marmorgolv och
ekparkett, murade öppna spisar, trappor i massiv ek och räcken ofta i järn.
Ofta integrerade man garagen i
byggnadskroppen, man var rädd om
tidens nya frihetssymbol; bilen.
Trädgårdarna försågs med några
äppelträd och bärbuskar. Fortfarande
levde en del av självhushållets principer kvar.

Kragenäs byggs ut
I Brevik kom hela Kragenäsområdet
att exploateras i slutet av 1940- och i
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Foto: Johan Ahlbom

början av 1950-talen. Både Klövervägen
och Kragenäsvägen kom till stor del att
kantas av tidstypiska funkisvillor. Man
kan säga att det var den sista reminiscensen av funkisen. Det handlade om
kubistiska byggnadsformer och stora
trädgårdar.
Husen placerades många gånger
högt i terrängen och med strålande
utsikt över farleden. Runt Kragenäsberget finns på flera ställen stora pampiga
ekar som är flera hundra år gamla.
De hade fått stå i fred här i bergskanterna då de inte inkräktade på bondens
odlingsmark.

Kragenäs som det ser ut idag
Idag finns de flesta funkisvillorna kvar
på Kragenäs, ett fåtal har dock rivits.
Många av de kvarvarande husen har
på senare år byggts om och byggts till
så att de inte står att känna igen. Men
man kan säga att de har omformats till
vad som kan kallas nyfunkis-stil. De har
nu blivit stora vita, kubistiska villor med
modernt formspråk.

Villa på Kragenäsvägen, som tidigare var putsad men på senare år har fått träpanel.
Byggår 1947.

Det finns funkishus på flera andra
platser i Brevik. I Breviks centrum är
flerfamiljshusen på Hövdingevägen
och Stenkilsvägen klassiska exempel.

Friliggande villor finns på till exempel
Bovetevägen, Sälgstigen och i Högberga.

Johan Ahlbom

Avloppet från Telegrafberget:

Hänsyn tas till klubben

Den nya sträckningen för avloppledningen. Den kan komma att justeras
något när arbetet påbörjas.

februari när det är tjäle i marken, vilket
gör det lättare att lägga ner ledningen,
eftersom det annars är ganska sankt.
Den delen bör ta cirka två veckor.
Ledningarna är två 16 cm-rör, så det
är inte så stora saker. Det kommer att
vara tryckledningar. All mark kommer
att återställas och vara tillräckligt stabil
för kranbilar och annat. Sträckan utmed
Seglarvägen blir också nyasfalterad i
april nästa år.

Foto: Andreas Lindberg

I slutet av februari träffades representanter för Lidingö stad, Telegrafbergets
byggprojekt, Breviks Båtsällskap och
villaägareföreningen för att diskutera
detaljerna för avloppsledningen som
ska anslutas i Brevikshamnen.
På flera punkter har projektet nu
hörsammat de frågor som båtklubben och villaägareföreningen påtalat.
Anslutningen kommer att ske längst in
vid den inre piren (A-kajen), gå runt om
eller borras genom de känsliga stenkistorna i ångbåtskajen. Det viktiga är
att stenkistorna hålls intakta så att inte
konstruktionen rasar.
Sträckningen är korrigerad (från tidigare plan) så att den inte kommer att
störa upplagsplatsen, utan går i vägkanten bort till pumphuset.
Så kom representanterna också
överens om en tidplan som passar båtklubbens verksamhet bättre. Tidigast
i sommar kommer den första etappen
att genomföras och det är den korta
biten från pumphuset till vägen. Arbetet beräknas tillen till två veckor. Under
sommaren finns inga båtar upplagda
där, så det stör inte. Den andra etappen
görs förmodligen om ett år i januari/

Pumphuset, målet för ledningen.
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Foton: Johan Ahlbom

Foto: Andreas Lindberg

Stenmuren under tallen har underminerats och kommer att lagas.

Strandpromenaden vid Högudden har grusats i vinter. Arbetet utfördes med en liten
traktor och för hand.

Slänten vid Högudden.

Stigen grusad och sly rensat
Nu händer det mycket på Högudden. Förutom att den unika tallen är upprest och stöttad har den populära
strandpromenaden utmed Högudden grusats under vintern, ända från parkbänken nedanför Högberga Gård
bort till bryggan vid Höguddsvillan. Detta har efterfrågats länge av Breviksborna och framförts till staden av
villaägareföreningen.
rats för djurlivet och för att det inte ska
bli så öppet att nytt sly slår upp direkt.
I sommar kommer också slänterna
ovanför strandpromenaden att slås.
Vi har också fått uppgift om att den
belysning av strandpromenaden, från
Villa Högudden till Scouthuset, som vi
blivit lovade sedan något år, nu ska
komma till stånd.

Dessutom ska stenmuren vid den
nu räddade tallen, som underminerats
kraftigt, lagas innan den rasar.
Det är glädjande när föreningens
förslag faller i god jord och blir utförda
så snabbt. En eloge till staden är på sin
plats – igen.

Foto: Andreas Lindberg

Nu kommer det att ljusna i backarna!
Naturvårdande röjningar har genomförts utmed Höguddsstranden, på Kyssarnas kulle (kullen vid båthamnen)
och i parkmarken öster om lekplatsen,
i enlighet med skötselplanen och föreningens önskemål.
En del träd har tagits ner, men mest
buskar. Dock har värdefulla buskar spa-

På Kyssarnas kulle, vid båtklubben, har det röjts varsamt och
de vackra lönnarna framträder numera.
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Stora mängder med avverkad sly från Högudden och Kyssarnas
kulle lades upp söder om Björkdungen.
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Som första båtklubb
i Stockholm (tror vi)
finns nu en båttvätt i
Breviks Båtsällskap.
Det är en mobil
tvätt som används
på land när båtarna
har tagits upp. Den
kallas ”Hull-washer”
och är en slags ”vattendammsugare”
som man tvättar
båtbotten
med.
Vattnet finns i en
250 liters behållare
och återanvänds
genom att det renas i ett filtersystem.
Båtklubben sökte och fick ett så
kallat LOVA-bidrag från Länsstyrelsen,
som är ett lokalt bidrag för vattenvårdsprojekt. Apparaten kostar 300 000 kr
och LOVA bidrog med hälften.
Genom att använda Hull-washer

Foton: Andreas Lindberg

Miljövänlig båttvätt i båtklubben

samlas den allra största mängden av
färgrester och beväxtlighet från båtbotten upp. Spillet är mindre än 2 procent.
Tidigare använde båtklubben
högtryckstvättar och gjorde av med
uppskattningsvis 20 kubikmeter färskvatten. Man har sålunda minskat vat-

tenåtgången med mer än 98 procent.
Tvättegenskaperna är goda med
Hull-washer, man kommer dock inte
åt överallt, som runt propellern etc.
När det gäller segelbåtar är det förhållandevis enkelt att tvätta ren båtbotten.
För motorbåtar håller klubben på att
utveckla ett tillbehör som ska förenkla
processen.
Övriga båtklubbar på Lidingö har
visat intresse för maskinen och klubben
funderar på att hyra ut den under sommarhalvåret till andra klubbar.

Foto: Andreas Lindberg

Så fint blev klubbhuset

Breviks Båtsällskaps klubbhus har
genomgått en invändig renovering,
vilket vi kunde berätta i ett tidigare
nummer av Nya Meddelanden.
Här är bilder från hur det blev. Väg-

!

garna har målats om, nytt golv har lagts
och ett nytt kök byggts in.
Nu planerar klubben att bygga ut
mastskjulet, eftersom masterna tar allt
mer plats i och med att klubbens med-

lemmar köper större båtar med längre
master. Än så länge har man inte fått
bygglov, men man hoppas att Lidingö
stad ska bevilja en ansökan.

Klipp ur och vik ihop!

Högberga-Breviks
villaägareförening
Medlem i Lidingövillor LVS

Medlemskort 2017–2018
Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rabatter och förmåner – se kortets insida.
Gäller till och med 30 april 2018.
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Musikskola.
Entré 200 kr.
Lördag 22 april
14.00 Konfirmation (Maltagruppen), Emmeli Lundmark.
Söndag 23 april
11.00 Gudstjänst, Emmeli
Lundmark. Musiker Anna
Birgersson
16.00 Konsert, Lidingö Kids.
Öppen förskola (ingen
Körledare Anna Birgersson.
anmälan) mån, ons, tors,
kl 09.00–15.00
Söndag 30 april
tisd kl 12.00–15.00.
11.00 Gudstjänst, Fanny
Linder. Musiker Li Ringquist
Kaffe med hopp i församlingssalen varje onsdag
Östman.
13.00–15.00.
Lördag 6 maj
14.00 Konfirmation (ÅreSöndag 2 april
gruppen), Magnus Östling.
11.00 Gudstjänst, Fanny
Linder. Musiker Anna
Söndag 7 maj
Birgersson.
11.00 Gudstjänst, Emmeli
Lundmark. Musiker Anna
Söndag 9 april
Birgersson.
11.00 Gudstjänst, Emmeli
18.00 Konsert, Lidingö Gospel.
Lundmark. Barnkör.
Körledare Anna Birgersson.
Musiker Li Ringquist Östman.
Söndag 14 maj
Långfredagen 14 april
11.00 Gudstjänst, Fanny
15.00 Musikgudstjänst,
Linder. Kyrkokören.
kyrkoherde Carina Nilsson.
Musiker Li Ringquist Östman.
Stabat Mater av Pergolesi.
Damkör och stråkorkester.
Måndag 15 maj
Musiker Li Ringquist Östman 18.00 Barnen sjunger in
och Ingrid Damstedt
våren. Barnkörer och orgelHolmberg.
elever. Musiker Li Ringquist
Östman och Roberta Sciacco
Påskdagen söndag 16 april
Schantz.
11.00 Gudstjänst, kyrkoherde
Carina Nilsson. Kyrkokören.
Söndag 21 maj
Musiker Li Ringquist Östman. 11.00 Gudstjänst. Emmeli
Lundmark. Lidingö Kids.
Annandag påsk, mån 17 april
Musiker Anna Birgersson.
11.00 Gudstjänst,
16.00 Lidingö Motettkör
Emmausvandring, Fanny
hyllar våren.
Linder och Emmeli
Dirigent Benjamin Åberg.
Lundmark. Musiker Anna
Birgersson.
Lördag 3 juni
14.00 Konfirmation (ItalienOnsdag 19 april
gruppen), Fanny Linder.
19.00 Lions-konsert med
Gunilla Backman och Lidingö

Breviks kyrka

Breviks kyrka 80 år!
Pingstdagen söndag 4 juni kl 11.00

Jubileumsgudstjänst Breviks kyrka 80 år
Fanny Linder och Emmeli Lundmark. Kyrkokör,
Lidingö Gospel och barnkör. Musiker Li Ringquist
Östman och Anna Birgersson.

RESULTATRÄKNING FÖR 2016
(och jämförelse med 2015)

2016
Kronor

2015
Kronor

INKOMSTER
Årsavgifter
45 900 46 600
Gåvor
550
150
Annonsintäkter
3 000 6 000
Bokförsäljning, nettointäkt
775 28 757
Kapitalinkomst
72
2
Summa inkomster
50 297 81 509
		
KOSTNADER			
Föreningsmeddelanden, kopiering
33 090 32 736
Valborgsmässofirande (Killingeparken) 3 500
3 500
Årsmöte
1 996
987
Medlemsavgift LVS, Lidingövillor
1 760
1 748
Fågelskylt (kr 4 775) + parkbänk (kr 3 000) 7 775
–
Diverse kostnader
3 812
4 303
Skatt
48
48
Summa kostnader
51 981 43 322
Årets resultat kronor

–1 684

38 187

BALANSRÄKNING per 31 dec 2016

2016
2015
Kronor Kronor
TILLGÅNGAR			
Bank
56 776
57 133
PlusGiro
66 122
61 524
Summa tillgångar kronor
122 898 118 657
(och jämförelse med 2015)

Föreningsmedel			
Vid årets början
91 834 53 647
Årets resultat
–1 684
38 187
Vid årets slut
90 150 91 834
		
SKULDER			
Förskottsbetalda årsavgifter
32 100 26 600
Skatteskuld
48
48
Övriga skulder
600
175
Summa skulder
32 748 26 823
		
Föreningsmedel + skulder kronor 122 898 118 657

! Klipp ur och vik ihop!
Rabatter och förmåner

Innehavaren av detta kort får hos nedanstående företag,
mot uppvisande av kortet, följande rabatter och förmåner.
Gäller till och med 30 april 2018.
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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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 släp samt biltvätt.
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Verksamhetsberättelse
för Högberga-Breviks villaägareförening 2016
STYRELSEN fick efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande
Christer Åkerhielm
Vice ordförande, natur och 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
Robert Nordstrand
Suppleant
Jonas Ågrup
Suppleant
Olle Melin
TILL REVISORER valdes Anders Ahlqvist och Torgny Wingbro,
med Brun Ulfhake och Monette Edholm som revisorssuppleanter.
Till VALBEREDNINGEN valdes Anders Wikman, sammankallande,
och Sten Edholm. REPRESENTANT för föreningen i LVS – Lidingövillor Villaägareföreningar i Samverkan - har varit Leif Aringer.
För KVARTERSOMBUDEN har Birgitta Sjöberg varit samordnare.
Ombuden sköter utdelningen av föreningstidningen Nya Meddelanden till medlemmarna.
SAMMANTRÄDEN I STYRELSEN har hållits den 8 februari,
7 mars, 7 juni (konstituerande möte), 12 september och 3 november. ÅRSMÖTE hölls på Lidingö museum den 18 april i anslutning
till Hembygdsföreningens och vår förenings utställning om ”Brevik
– den vita villastaden vid segelleden”. Carl-Henrik Ankarberg berättade på ett uppskattat sätt om utställningen.
ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2016
hade föreningen 433 betalande medlemmar (2015: 440). Härtill
kommer 11 prenumeranter på tidningen.
FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk rapport. Av denna framgår att föreningens resultat för 2016 var -1 684
kr (2015: 38 187 kr) och en balansomslutning på 122 898 kr (2015:
118 657 kr) varav eget kapital den 31 december 2016 var 90 150 kr.
Spridning av information, bland annat genom Nya Meddelanden,
är en väsentlig uppgift och samtidigt en stor utgift för föreningen.
Årsavgiften för 2017 beslutade årsmötet att bibehålla på 100 kr.
NATUR OCH MILJÖ
SKÖTSEL AV NATUR & PARKMARK. Styrelsen har, i utmärkt
samverkan med staden, arbetat för en förbättrad skötsel av naturoch parkmarker inom vårt område.
SKÖTSELPLAN. Genomgångar har genomförts med stadens
representanter inför upprättande av en skötselplan för Breviks
naturområden kring Breviksängarna, båthamnen och Högudden
mm. Planen kommer att föreslå lämpliga skötselåtgärder för ängsoch skogsmark mm.
ALLÉER. Föreningen har upprättat ett förslag till restaurering av
Breviks alla trädalléer som diskuterats med staden.
DIKESRENSNING. En omfattande dikesrensning på Breviksängarna har enligt föreningens förslag genomförts av staden. Resultatet har blivit mycket gott.
PARKBÄNKAR. Förutom de nio parkbänkar som tidigare med
föreningens stöd utplacerats i området, har nu ytterligare två
parkbänkar med bord satts ut av staden. De har placerats vid
Kragenäsbadet resp. nedanför Högberga gård. HBVF har bidragit
ekonomiskt till bänk och bord vid Kragenäsbadet.
Skötsel AV MARK VID KRAGENÄSBADET. Föreningen har ett
avtal med staden om skötsel av marken vid Kragenäsbadet. Gräsklippning kring stigen har utförs under sommaren. Slyröjning sker
ungefär vartannat år.

PARKBELYSNING. Staden har efter förslag från föreningen utlovat belysning utmed strandpromenaden vid Högudden.
NÄRINGSLIV
Föreningen försöker på olika sätt, bland annat genom informationsinsatser, att stötta de lokala näringsidkarna och butikerna i
Brevik.
INFORMATION
Boken HISTORIER FRÅN BREVIK OCH HÖGBERGA som föreningen
gav ut 2011, är nu slutsåld. En uppföljare, NYA GAMLA HISTORIER
FRÅN BREVIK OCH HÖGBERGA gavs ut sommaren 2015. Andreas
Lindberg och Johan Ahlbom är redaktörer för boken. Innehållet
behandlar Breviks historik, byggnader, händelser och näringar,
Breviksprofiler samt grannar och annat. Boken är på 164 sidor och
har tryckts i 800 exemplar, varav föreningen säljer 300 ex. Mottagandet har varit mycket gott och den 6 februari 2016 invigdes
den uppföljande utställningen BREVIK – DEN VITA VILLASTADEN
VID SEGELLEDEN på Lidingö museum. Ett sjuttiotal besökare kom
på vernissagen. Ett PLANSCHVERK kring Breviks historia, med
återgivning av utställningsskärmarna i förminskad form, togs fram
till utställningen. I mitten av maj flyttade utställningen för några
dagar till Breviks kyrkas församlingssal.
NYA MEDDELANDEN OCH WEBBSIDAN. Föreningens informationstidning Nya Meddelanden har under 2016 utkommit med
två ordinarie nummer, nr 97 och 98. Tidningen sprids förutom till
föreningens medlemmar och prenumeranter även till många av
stadens tjänstemän och beslutsfattare. Föreningens sekreterare
och redaktör Andreas Lindberg sköter även HBVFs websida och
LVS websida.
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 områdets vägar som tidigare har genomförts av staden, har
under 2015 och 2016 kompletterats med fartdämpande åtgärder.
NYA SPÅRVÄGEN. De boende på södra ön verkar överlag nöjda
med trafiken, även om önskemål finns om förbättrade bomöppningar vid Brevik och Skärsätra.
INFARTSPARKERING. En uppskattad pendlarparkering har öppnats invid Bodals station.
BÅTTRAFIK. Den nya bryggan vid Dalénum fungerar utmärkt
för pendelbåtarna från Ropsten till Nybroviken. Waxholmsbolaget
lägger vid många av sina turer till vid Gåshaga och Klippuddens
bryggor, vilket för en del möjliggör båtpendling till staden. Ett antal
breviksbor använder sig av dessa båtförbindelser.
SAMVERKAN
LIDINGÖVILLOR – VILLAÄGAREFÖRENINGAR I SAMVERKAN, LVS. HBVF är medlem i LVS och har deltagit i LVS möten
under 2016. Vi har till Lidingö stad, genom LVS bland annat 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 2017
Christer Åkerhielm
Ordförande

Johan Ahlbom
Vice ordförande

Andreas Lindberg
Sekreterare
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Din bank på södra ön.

Välkommen till bankkontoret i Larsberg.

handelsbanken.se/larsberg
08-666 43 80
Annons_175x62.indd 1

Beställ våra skrifter om
Högberga och Brevik

2017-03-07 16:47:02

Recept från Hemköp Lidingö Brevik

En förrätt i vårvärmen

Matjesknyten med vårprimörer
4 portioner, Cirka 30 minuter.
Del 1 om Breviks och Högbergas historia kom 2011. Den innehåller 24 st historiska artiklar. 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 fanns på utställningen om Brevik på Lidingö museum
2016. Format 270 x 360 mm och kostar 180 kr för medlemmar,
Frakt tillkommer med 45 kr för leverans utanför Lidingö.
Gör så här:
Betala boken på pg 150 48-2. Boken levereras inom en vecka
efter din beställning. Glöm inte att skriva namn och adress.
Du kan också använda formuläret på hemsidan lidingovillor.se
välj Högberga-Brevik.

!
LIDINGÖ BREVIK

Ingredienser
Matjesknyten
1 burk matjessill
8 färskpotatisar
4 primörmorötter
2 vårlökar
1 rödlök
25 g smör
1 knippe gräslök
1 knippe dill

!
Öppet alla
dagar 8–21

Handla för minst 500 kronor och du
får 10% rabatt vid ett köptillfälle.
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1. 	Sätt ugnen på 180°.
2. Riv av 4 folieark, 20 x 20 cm.
3. Koka potatisen i 10 min.
4. Dela morötterna på längden.
Skiva potatis, vårlök och rödlök
och fördela alla grönsaker i
foliearken.
5. Dela matjessillen i mindre bitar
och lägg på grönsakerna.
Klicka 1 tsk smör i varje paket.
Ugnsbaka i cirka 10 min.
6. Toppa med hackad dill
och gräslök.

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 maj 2017.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t om 31 maj 2017.
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DIN HJÄLP
I HEMMET!
Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna
Adress

Boyta Tomtarea

Högbergavägen 12B
161
Kragenäsvägen 19
tomt
Kragenäsvägen 17
225
Barrstigen 6
110
Tallrisstigen 5
82
Saltsjövägen 4
133
Sälgstigen 6B
162
Barrstigen 3
204
Tallstigen 9
176
Barrstigen 44
200
Bovetevägen 6
221
Trädgårdsvägen 36
316
Trädgårdsvägen 38 tomt
Drabantvägen 7B
120
Höguddsvägen 24F
119
Norrviksvägen 14B
190
Höguddsvägen 2B
280
Sjöstigen 2B
253
Sälgstigen 14
125
Södra Kungsvägen 213 98
Barrstigen 24
160
Västra Allén 15
255
Säterstigen 10
154
Tallrisstigen 9
103
Höguddsvägen 11
160
Sälgstigen 15
78

Datum Pris milj kr

597
27 feb
2202
27 feb
2386
27 feb
746
20 feb
220
3 feb
936
3 feb
509
26 jan
1184
24 jan
630
17 jan
576
16 jan
860 23 dec
1488
1 dec
2146
1 dec
1151 24 nov
421
15 nov
2038
9 nov
1223
7 nov
2264
1 nov
255
15 okt
631
31 aug
551 25 aug
1091
8 aug
892
1 juli
595
21 juni
910 29 mars
185 15 mars

10,10
28,50
27,00
10,50
7,35
10,02
8,85
14,20
10,60
14,20
11,53
20,00
8,30
10,55
7,00
28,00
23,75
50,00
8,00
8,90
9,80
14,00
22,50
8,50
9,35
6,57

Uppgifterna är hämtade från booli.se i början av mars
2017. 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.
Som den vakne läsaren kan se är det flera försäljningar från förra våren och i somras. Det beror på att de
inte var registrerade hos Lantmäteriet när höstnumret
av Nya Meddelanden kom ut.

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

Välkommen till Stockholm Hemhjälp,
med bas i Brevik och verksamt på Lidingö
och i Stockholmsområdet.
Vi är det personliga lilla städ- och
servicebolaget som hjälper till så att din
vardag blir lättare.
Vi erbjuder förutom städning även
trädgårdsskötsel och hantverkstjänster.
En ny service är att vi kan vara husvakt,
det vill säga se till ditt hus när du åker bort.
En trygghets- och säkerhetsfråga.

ERBJUDANDE!

Första städningen 99 kr/tim efter Rut
(max 4 tim).

STOCKHOLM
HEMHJÄLP AB
Ring eller mejla

072-870 10 06
katie@stockholmhemhjalp.se
www.stockholmhemhjalp.se

Rot- och
Rutavdrag
så klart!
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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
Högberga galleri

Södra Kungsvägen 210 C
cecilia@mellgrendesign.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)

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
Rest Bryggan
Gåshagaleden 12

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

Konferens, hotell
Högberga Gård

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

Tel 08-766 65 00
konferens@villabrevik.se

Företag
Alinea Förlag

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

Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00
Nordstrands mäkleri

www.nordstrandsmakleri.se
Tel 08-731 51 00

Övrigt
Breviks Båtsällskap

Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se

Lidingö Breviks Sjöscouter

Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu
Breviks kyrka

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49
Breviks förskola

Tel 08-731 47 40

Breviks tennisklubbar

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

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 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
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 knappt 440 st i slutet av 2016.
Varje anslutet hushåll räknas som en medlem.
Medlemmarna är ägare till villor, radhus eller liknande i Högberga-Breviksområdet. Föreningens område gränsar i väster till Östra Mölna byalag,
i öster till Käppala villaägareförening och i norr till Killinge Gåshaga
villaförening.

