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DEN NYA GENERATIONEN och FRAMTIDEN

KUL PÅ 
BREVIKSHALVÖN!

ÅRET SOM GÅTT 
Byggrätter 
Trafiken och vägbygget

GÅ MED I FÖRENINGEN
– vi behöver dig!
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Varför behövs en 
Vi är till för att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor som rör när- och boendemiljön.

STYRELSEN 2008
Förslag från valberedningen:
LEDAMÖTER
Björn Hammar, Charlotte Edenius, Synnöve Adenberg, 
Anna Jutewik, Berit Almqvist, Erik Almling, 
Gustav Kjellberg 
SUPPLEANTER
Nils Grund och Kerstin Olander
REVISORER
Mats Govenius och Lena Nordström

VALBEREDNING
Lena Sundberg, Rolf Lagerholm, Nils Grund

Styrelsearbetet 2007
Styrelsen har under året haft nära kontakt med poli-
tiker och tjänstemän i frågor för Brevikshalvön som 
exempelvis 
•  kommunens planarbeten, översikts- och detaljplaner
•  policy för bygglov och markintrång
•  kostnadsutredningar för gator, vatten och avlopp.
Styrelsen har verkat för att belysningen vid parkeringen 
i Trinntorp nu har fått en fin utformning. Vi verkar även 
för att belysningen utanför Brevik skola ska apassas till 
omgivningen.
Styrelsen har också verkat för att Tyresö kommun  skick-
ar ut lättläst information i dessa frågor till alla boende på 
halvön. En första upplaga är nu färdig för distribution.
Styrelsen har på nya och renoverade anslagstavlor infor- 
merat boende om nyheter som bygglov samt i samarbete 
med Tyresö Vägförening om trafiksäkerhetsfrågor.
Styrelsen har traditionsenligt genomfört morsdagsfiran-
det, midsommarfirandet vid Ällmoraängen med lekled-
ning av Annika Jankell samt brännboll på torsdagskvällar.
– se sidorna 4-5, ”Kul på Brevikshalvön 2007”.
Styrelsen höll, likt de senaste 60 åren, i simskolan i 
Breviksmaren. Se ”Kul på Brevikshalvön 2007”, sidorna 4-5.

FÖRDUBBLA MEDLEMSKAPET 
och delta du också i allas vår framtid, inte minst 
våra barn och ungdomars!

Vi är nu 700 medlemmar men kan bli 1400!

VÅR VILLAÄGAREFÖRENING
Vad vill vi och vad gör vi i

VILLAÄGAREFÖRENING?
TVF är en ovanligt stor villaägareförening med nära 700 medlemmar. Kan man verkligen ena så många medlemmar kring 
närmiljö- och boendefrågor? Ja, naturligtvis, frågorna som binder oss samman är många. 

• skärgårdskaraktären och tillgängligheten till    
 grönområdena
• miljön ur ett ekologisk perspektiv (vatten- och 
 avloppssystem mm)
• trafiksäkerheten för alla trafikanter

• nära samarbete med Tyresö Vägförening
• de gemensamma evenemang  som hittills har bedrivits  
 i TVFs regi Föreningen deltar aktivt i det kommunala   
 detaljplanearbetet. 

Nyinflyttad?
Välkommen som medlem i Tyresönäs Villaägareförening 
– föreningen som ständigt arbetar för Brevikshalvöns            
permanent- och fritidsboende. Medlemsavgiften för år 2008 
är endast 200 kronor. Besök vår hemsida www.tvf.nu eller 
kontakta någon i styrelsen för mer information.
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Ända sedan i slutet av 1800-talet var Östra Tyresö endast bebyggt av fritidshus.  Men från 1980-talet har allt fler 
valt att bosätta sig permanent  här i detta attraktiva område.  Tyresö kommunfullmäktige bestämde därför att en 
omvandlingsprocess mot permanentboende skulle inledas.

Tyresönäs Villaägereförening
TVF, upptagningsområde är stort, från början av 
Breviksvägen med huvudsakligen permanentbo-
ende till slutet av Ällmoravägen där fortfarande 
sommarstugorna dominerar. Området däremellan 
genomgår idag en kraftfull omvandling med bygget 
av Breviks skola och väg- och vattenarbeten som vi 
väl alla har följt på närmare eller längre avstånd. 

Utflyttningen av 
fler och fler barnfamiljer framför allt i närheten av 
skolan ställer nya krav på området och inte minst på 
att vi samlas kring gemensamma frågor. Hur vill vi 
ha vår närmiljö? Hur ser det ut med trafiksäkerheten 
runt skolan och på vägarna till skolan? 

Hur tar vi hand om barnen
de blivande tonåringarna? Planeras det för fritidslo-
kaler/aktiviteter i dessa områden?  Dessa frågor och 
mycket annat är det som TVF engagerar sig i. 
Vi  fungerar ofta som bollplank till Tyresö kom-
mun, men lika ofta agerar vi som påtryckare på 
kommunen. 

En annan fråga
 som starkt engagerar oss är vår unika natur här ute 
på halvön, tillgängligheten till grönområden och 
skärgårdskaraktären.

Utvecklingen 
av Brevikshalvön mot permanentboende måste ske 
med stor försiktighet och eftertänksamhet så att vi 
inte förstör rika naturvärden för oss, men framförallt 
för våra kommande generationer.

Slutligen ska vi inte glömma 
att TVF har en mycket lång tradition av att anordna 
gemensamma aktiviteter som syftar till att vi ska 
lära känna varandra, träffas under otvungna förhål-
landen och bara ha trevligt, t ex midsommarfirandet 
på Ällmoraängen, brännbollen varje sommartors-
dagskväll, och inte minst simskolan i Breviksmaren. 
Många är vi som har lärt oss simma där och i många 
fall till och med flera generationer. 

En förening i omdaning . . .

Ju fler vi är desto starkare blir vår röst vad gäller 
Breviks utveckling!

VILLAÄGAREFÖRENING?
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Sedan föreningen bildades 1942 har aktiviteter för 
barn och familj varit högt prioriterade.  Målsättningen 
är att vi som bor på halvön ska känna igen varandra 
och ta gemensamt ansvar så att barnen därigenom 
får en trygg uppväxtmiljö. Genom aktiviteterna har 
alla,  särskilt de nyinflyttade, möjlighet att lära känna 
grannar och jämnåriga. Vår förhoppning är att många 
ska delta i förberedelser och aktiviteter så att denna 
anda och tradition lever vidare.

Morsdagspicknick söndag 
25 maj 10.30  
Vi träffas i korsningen Ällmoravägen-Mokärsvägen. 
Under dagen klipper vi gräs och ser om lekplatsen. 
Medtag egen lunch samt gärna bidrag till vår efter-
rättsbuffé. För mer information se www.tvf.nu. 

Midsommarförberedelser
18-20 juni 
Vi börjar onsdagen den 18 juni 18.00 med att slå grä-
set och förbereda för dans och lekar. Vi bjuder alla 
som hjälper till på korv. 

Midsommarafton 
fredag 20 juni 13.00
Vi lövar midsommarstången tillsammans, ta där-
för med sekatör eller sax och gärna en blombukett. 
Därefter startar Folkdansgillet Kedjan den traditionella 
dansen. Vi fortsätter sedan med lekar för stora och små. 
Medtag gärna egen picnic. 

Brännboll torsdagskvällar
Under torsdagarna i juli och augusti träffas vi 19.00 
på midsommarängen för att spela brännboll och 
grilla tillsammans. Bollar och slagträn finns att 
hämta under simskoletid i boden vid Breviksbadet.

Simskola – Inskrivning söndagen den 29 juni 13.00
Simskolan är i första hand en social aktivitet där 
barnen lär känna jämnåriga och vi vuxna får en chans 
att bekanta oss med grannar och andra föräldrar. I 
år har vi två unga tjejer från Tyresö SS, som på sin 
fritid undervisar barngrupper i Tyresö Simhall. Deras 
uppdrag är att tillsammans med barnen ha roligt i och 
vid vattnet samtidigt som de lär ut grunderna till de 
olika simsätten. Åldersgränsen neråt kommer att ligga 
på fyra till fem år, beroende på erfarenhet. Simlärarna 
lägger själva upp gruppindelning, tider, övningar mm. 

I över 60 år har TVF bedrivit simskola här ute. Vi håller 
till i Breviksbadet eftersom vattentemperaturen är gynn-
sammast där. Simskolan bedrivs varje vardag under fyra 
veckor, cirka 50 minuter per grupp.
Vill ni vara med så kom till Breviksbadet för inskrivning 
söndagen den 29 juni 13.00. Du som är medlem i TVF får ett 
inbetalningskort på 330 kronor för första barnet och därefter 
175 kronor per barn inom samma familj. För icke medlem 
kostar det 500 kronor per barn. Om du bara vill ta märken 
kostar det 110 kronor och då tillkommer kostnad för märket.
Under eftermiddagen anslås gruppindelning och starttider 
på badplatsens anslagstavla.

Simavslutning med uppvisning 
– lördagen den 26 juli 11.00
Familjeunderhållning på högsta nivå. Ladda kameran, 
packa kaffekorgen och bjud med släkt och vänner! Barnen 
visar upp vad de lärt sig, vi delar ut diplom och avslu-
tar med godispåsar till alla barn, även något litet till 
småsyskonen.

Simskolan året som varit 
Över 80 barn kom till inskrivningen och trots ihållande 
regn och låga vattentemperaturer lyckades vi hålla humö-
ret uppe. Många barn lyckades få med nya välförtjänta 
medaljer till sina märkessköldar. Vi hade även en grill-, och 
arbetskväll, där vi röjde sly och städade upp på badplatsen.
Kontaktperson:  
Berit Almqvist 08-770 26 16,  0705 65 15 11.

Välkommen att delta i  fritidsaktiviteterna i 
Tyresönäs Villaägareförening!

Kul på Brevikshalvön 2008
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Kul på Brevikshalvön 2008

DYVIKS LÖVÄNGAR – Program
Arbetsgruppen Dyviks Lövängar fortsätter för 24:e året i rad med följande program för 2008:

•	 Lördag	 26		 april	 10.00	 Fagning	dvs	vårstädning	av	ängarna.
•	 Lördag	 7	 juni	 10.00	 Förslåtter	och	blomstervandring	i	området.
•	 Lördag	 19	 juli	 10.00	 Slåtter	inklusive	spelmansmusik	och	kurs	i	liehantering.
•	 Lördag	 2		 augusti	 10.00	 Slåtter	av	resterande	ängar.
•	 Lördag					13		 september	 10.00	 Lövtäkt	av	hamlade	träd,	årsmöte.
•	 Lördag					11	 oktober	 10.00	 Höstarbete	med	gallring	av	träd	och	buskar.

Samling söder om Dyviksmaren.  Redskap finns på plats.  Medtag arbetshandskar. Föreningen bjuder på traditionsenlig 
slåtterlunch den 19 juli.  Övriga upplysningar kan fås av Harald Berg 08-7707061 eller Ulf Johansson 08-712 09 68. 
Du är mycket välkommen att delta när det passar dig! Medtag förtäring.

Var med på förberedelserna för midsommarfestligheterna. Kom och klä midsommarstången – och sedan börjar dansen!
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BYGGRÄTTER

ETAPPINDELNING 

Inga fler ”fågelholkar” på         
Brevikshalvön
18 juni 2007 bestämde sig Tyresö kommuns bygg-
nadsnämnd för nya bedömningsgrunder gällande 
bygglov på Brevikshalvön.

Vi får nu bygga 120 kvm i bruttoarea under förut-
sättning att 
•  vi har grannarnas godkännande
•  vatten- och avloppsfrågan är löst
•  ansökan sker i samråd med Tyresö kommun
•  avtal skrives med kommunen gällande       
    framtida anslutningar till vatten- och avlopp.

Så tänker du bygga till eller bygga ut, kontakta 
byggnadsnämnden i ett tidigt skede!
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BYGGRÄTTER TRAFIK
Tyresö Vägförening

Nils Grund,
ordförande i 
Tyresö Vägförening

Vägnätet på Brevikshalvön har branta backar, 
många kurviga vägavsnitt och direktutfarter från 
alla fastigheter samt saknar trottoarer. Det ställs 
därför stora krav på oss trafikanter.
Vi måste köra med omdöme, följa gällande has-
tighetsgränser och övriga trafikföreskrifter för att 
trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas på ett 
tillfredställande sätt. 
Tyresö kommuns tekniska avdelning är entreprenör åt 
Tyresö Vägförening för att sköta barmarksunderhåll och 
vinterväghållning . 
Vid väghållningsfrågor eller vid akuta problem, kontak-
ta Tyresö kommuns kundtjänst, 08-5782 98 00, utanför 
kontorstid 08-798 44 44, eller e-posta: kundtjanst.tekniska@tyreso.se
Vid frågor om vägavgifter, ägarbyte och dylikt kontakta oss på 08-742 81 82, faxa 
08-555 72 97 eller e-posta info@tyresovagforening.se. 
Vi tar även gärna emot förslag på åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. 
Se vår hemsida www.tyresovagforening.se.

VÄGBYGGEN och SKOLA

Åke Skoglund.
teknisk chef,            
Tyresö kommun

Håll hastigheten – 
Tänk på våra barn!

Glöm inte reflexer!

Tyresö kommun
Hur ser utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ut?
Första etappen Sparvvägen är sedan en tid utbyggd och försedd med kommunalt 
vatten och avlopp som fastigheterna nu ansluter sig till.
På västra Nytorpsvägen och Finborgsvägen är arbetena i full gång och kommer att 
vara klara till hösten. De mest märkbara arbetena är färdiga redan till sommaren.
Fortsatta utbyggnader på Brevikshalvön blir Måsvägen och Breviksvägen delen 
från kyrkan till anslutningen Nytorpsvägen. 
Detaljplanearbetet pågår på dessa för närvarande. Anläggningsarbeten kommer 
igång så snart laga kraft skett på detaljplanerna. Breviksvägen som är ett stort om-
råde beräknas ta två till två och ett halvt år från byggstart till färdigställande.
Därefter kommer arbetet att förflyttas till Solberga och Raksta. Projektering av 
dessa områden pågår och planläggningen beräknas starta under våren 2008.
Fortsatt planarbete på Brevikshalvön med resterande Nytorpsvägen och anslu-
tande etapper kommer därefter.

Brevik skola
Brevik skola som nyligen tagits i bruk har nu beslutats om att byggas ut med res-
terande två skepp. Sedan är skolan fullt utbyggd. Detta ska vara klart att tas i bruk 
till höstterminen 2009. Anläggningsarbetena kommer igång snarast.



HÅLLTIDER 
för Tyresönäs Villaägareförening 2008

MAJ
ÅRSMÖTE – torsdagen den 8 maj 19.00 i Brevik skola

MORSDAGSPICKNICK – söndag 25 maj 10.30

JUNI
MIDSOMMARSLÅTTER – Ällmora onsdagen den 18 juni 18.00
MIDSOMMARFIRANDE – Ällmora fredagen den 20 juni 13.00

JULI
SIMSKOLAN – INSKRIVNING — söndagen den 29 juni 13.00
SIMSKOLAN – AVSLUTNING — lördagen den 26 juli 11.00
BRÄNNBOLL — torsdagskvällar på midsommarängen 19.00

AUGUSTI
BRÄNNBOLL — torsdagskvällar på midsommarängen 19.00

Kom med och ha trevligt
i Tyresönäs Villaägareförening . . .

. . . samtidigt som vi håller oss 
informerade om 

vad som är på gång 
på 

Brevikshalvön

TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING, Box 299, 135 28 TYRESÖ – Plusgiro 27 28 87-1
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