
för permanent- och fritidsboende på Brevikshalvön

TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING  Årgång 6 · april 2009
VILLAPOSTEN

info@tyresonas.se • www.tyresonas.se

  Hjälp våra ungdomar till 
          aktiv fritid!
 

SE VÅR NYA HEMSIDA!
OBS! Ny hemside- och e-postadress 
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Varför behövs en 

Vi tillvaratar medlemmarnas intres-
sen i olika frågor som rör när- och 
boendemiljön!

VÅR 
FÖRENING

Vad vi gör i

VILLAÄGAREFÖRENING?

TVF är en ovanligt stor villaägare-
förening 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. 

 Välkommen som medlem i Tyresönäs Villaägareförening!
 Vår förening arbetar ständigt för Brevikshalvöns permanent- och fritidsboende. Medlemsavgiften för år 2009 är endast     
 200 kronor. Besök vår hemsida www.tyresonas.se eller kontakta någon i styrelsen för mer information.

nära kontakter med politiker och tjänstemän i frågor för Brevikshalvön 
som exempelvis kommunens detaljplaner, policy för bygglov och 
markintrång, kostnadsutredningar för gator, vatten och avlopp och inte 
minst påverka kommunen att ordna lokal och personal till en fritids-
gård i Brevik skola för våra ungdomar
att på anslagstavlor informera medlemmarna om nyheter samt i samar-
bete med Tyresö Vägförening om trafiksäkerhetsfrågor
traditionsenligt genomförande av morsdags- och midsommarfirandet 
vid Ällmoraängen samt brännboll på torsdagskvällar
genomförandet av simskola i Breviksmaren 
att ta fram en ny hemsida för föreningen.

Styrelsearbetet 2008 handlade bland annat om

•

•

•

•

Lekplats på Ällmoraängen, byggd av villaägareföreningens medlemmar 2001

STYRELSEN 2009  
 – Förslag från valberedningen:

LEDAMÖTER - Adresser, se hemsidan
Björn Hammar, Charlotte Edenius, Synnöve 
Adenberg, Anna Jutewik, Berit Almqvist, Erik 
Almling och Gustav Kjellberg.
SUPPLEANTER
Nils Grund och Barbro Åsby
REVISORER
Mats Govenius och Lena Nordström
VALBEREDNING
Lena Sundberg, Rolf Lagerholm, Nils Grund

Bilden - STYRELSEMÖTE. Från vänster: Anna Jutewik, Erik Almling, Nils 
Grund, Barbro Åsby, Charlotte Edenius, Synnöve Adenberg, Berit Almqvist 
och ordförande Björn Hammar. Gustav Kjellberg är ej med på bilden.

•



3

Vi frågade barnen hur deras fritid såg ut
I oktober 2008 genomfördes en enkätundersökning i årskurserna sex till nio i Tyresö 
skola. Initiativet var en överenskommelse mellan Tyresönäs Villaägareförening 
och Tyresö kommun. 250 elever svarade på enkäten om vad de gjorde på fritiden 
och vilka önskemål de hade att framföra. Av enkäten framgick ett stort behov av en 
lokal att träffas i på fritiden där de kan lyssna på musik, spela spel eller bara umgås 
och fika. En fritidsgård eller träffpunkt, lätt tillgänglig med buss. 

Kommunen positiv
Tyresö kommun ställer sig positiv till ungdomarnas önskemål. Lokalfrågan ska     
lösas. Frågan om ansvarig personal för lokalen utreds. Vidare planeras en fotbolls-
plan i närheten av Brevik skola.

BREVIK SKOLA
Brevik skola som invigdes 
hösten 2007 började med 145 
elever. Målsättningen för år 
2012 är att drygt 300 elever 
ska delta i undervisningen. 

Med anledning av det 
ökande antal barn på Brevik 
byggs skolan ut med två 
flyglar som ska rymma fyra 
klassrum. Utbyggnaden 
ska vara färdig under våren 
2010.

Under de första åren efter 
färdigställandet kan delar 
av den nya flygeln användas 
som en ”Träffpunkt Brevik” 
för våra ungdomar. Frågan 
aktualiserades redan 2006 
på ett möte mellan villa-  
ägareföreningen och kom-
munen och vi känner inom 
föreningen att vi har fått 
gehör för våra önskemål.
I skolans lokaler, under 
eftermiddags- och kvälls-
tid, har man för avsikt att 
bedriva  föreningsverksam-
het för barn och ungdomar 
såväl som för vuxna. Några 
önskemål är kurser i navi-
gation, schack, musik och 
konst. Hör gärna av er med 
andra idéer och önskemål!

Skolans nybyggnad av två flyglar klar för inflyttning våren 2010

PLANERING 
FÖR VÅRA BARN 
OCH UNGDOMAR
Snabbt ökande barnantal på Brevikshalvön!
På Brevikshalvön finns idag runt 700 barn 
som är upp till 15 år. Brevik skola har nu 
cirka 200 barn i åldrarna ett till tio år. 120 
står i kö till förskolan. Utav dessa 700 barn 
är cirka 250 mellan tolv och 15 år. 
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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. 

Morsdagspicknick söndag 

31 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 
efterrättsbuffé. För mer information se 
www.tvf.nu. 

Midsommarförberedelser
17-19 juni 18.00 
Vi börjar onsdagen den 18 juni med att 
slå gräset och förbereda för dans och 
lekar. Vi bjuder alla som hjälper till på 
korv. 

Midsommarafton 
fredag 19 juni 13.00
Vi lövar midsommarstången 
tillsammans, ta därför 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              
torsdagar 19.00
Under torsdagarna i juli och 
augusti träffas vi på midsom-
marängen för att spela bränn-
boll och grilla tillsammans. 
Bollar och slagträn finns att 
hämta under simskoletid i 
boden vid Breviksbadet.

Välkommen att delta i  fritidsaktiviteterna
 i Tyresönäs Villaägareförening!

Kul på Brevikshalvön 2009

SIMSKOLA 
Inskrivning söndagen den 5 juli 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 undervisar samma flickor från Tyresö SS som vi hade under 2008 och 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 gruppin-
delning, tider, övningar mm. Vi har mycket goda erfarenheter av dem! 
I över 60 år har TVF bedrivit simskola här ute. Vi håller till i Breviksbadet 
eftersom vattentemperaturen är gynnsammast 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 5 juli 
13.00. Du som är medlem i TVF får ett inbetalningskort på 400 kronor för 
första barnet och därefter 200 kronor per barn inom samma familj. För icke 
medlem kostar det 600 kronor för första barnet därefter 300 kronor per barn. 
Om du bara vill ta märken kostar det 100 kronor och då tillkommer kostnad 
för märket. Under eftermiddagen anslås gruppindelning och starttider på 
badplatsens anslagstavla.

Simavslutning med uppvisning 
– lördagen den 1 augusti 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 avslutar med    godispåsar till alla barn, även något litet till 
småsyskonen.
Kontaktperson:  
Berit Almqvist 08-770 26 16,  0705 65 15 11.
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Kul på Brevikshalvön 2009

DYVIKS LÖVÄNGAR – Program
Arbetsgruppen Dyviks Lövängar fortsätter för 24:e året i rad med följande program för 2009:
• Lördag 25  april 10.00 Fagning dvs vårstädning av ängarna.
• Lördag   6 juni 10.00 Förslåtter och blomstervandring i området.
• Lördag 18 juli 10.00 Slåtter inklusive spelmansmusik och kurs i liehantering.
• Lördag   1  augusti 10.00 Slåtter av resterande ängar.
• Lördag 12  september 10.00 Lövtäkt av hamlade träd, årsmöte.
• Lördag 10 oktober 10.00 Höstarbete med gallring av träd och buskar.
Samling söder om Dyviksmaren.  Redskap finns på plats.  Medtag arbetshandskar. Föreningen bjuder på traditionsen-
lig slåtterlunch den 18 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.

Morsdagsfirandet innebär att vi alla träffas för en trevlig stund tillsammans samtidigt som vi förbereder för sommarens aktiviteter
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BYGGRÄTTER
Inga fler ”fågelholkar” på         
Brevikshalvön
18 juni 2007 bestämde sig Tyresö kommuns 
byggnadsnämnd 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!
Mer info – se www.tyreso.se!

Tidplan för påbörjande av
detaljplanearbete

Klara etapp 1-4
Pågår etapp 5-8
Planeras att påbörjas
inom 2-4 år etapp 9-11
Planeras att påbörjas
från 4 år och framåt etapp 12-22
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Teckenförklaring
Etappindelning detaljplaner

0 500 1 000 Meter

PLANERAD ETAPPINDELNING AV DETALJPLANER, REVIDERAD 2008-06-24
PLANERAD ETAPPINDELNING AV DETALJPLANER, REVIDERAD 2009-02-03
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BYGGRÄTTER

UTBYGGNAD
Vägar och VA-anslutningar
Sedan hösten 2008 är nu även västra Nytorpsvägen utbyggd med gångbana och försedd med kommunalt vatten och av-
lopp. Ny beläggning med så kallad tyst asfalt användes för första gången inom kommunen på denna typ av väg. 
Som alla kan höra som färdats på och bor intill vägen är det positiv skillnad på fordonsljudet.
På de detaljplaner som omfattar Breviksvägen, delen från kyrkan till anslutningen Nytorpsvägen och Måsvägen, är 
planarbetet slutfört under hösten 2008. Dessa planer är nu överklagade och kan, om de inte överklagas vidare, byggas 
ut med början hösten 2009. Vid ett eventuellt överklagande till nästa instans kan det ta minst ytterligare ett år innan 
igångsättning.
Planarbete pågår för närvarande på etapperna 7 och 8 inom Solberga och Raksta. När dessa etappområden är planlagda 
fortsätter planläggningen av resterande etapper på Brevikshalvön.

Av Sveriges totalt 420 000 km väg är cirka 23 procent statliga, tio procent är kommunala. 
Resterande 63 procent är enskilda vägar som sköts av Vägföreningar.
Enskilda vägar har väghållningsskyldighet enligt anläggningslagen som anger att samfäl-
lighet ska bildas. Lantmäteriet beslutar om medlemskap och andelstal.
Efter ett beslut i Länsstyrelsen den 23 oktober 1947 bildades Tyresö Vägförening. 
Föreningens vägar omfattar idag en väglängd om cirka 50 km väg och 1547 fastigheter. 
Efterhand som kommunen fastställer nya detaljplaner minskas föreningens geografiska 
område.
För de större genomfartsvägarna får föreningen ett statligt bidrag för drift och underhåll 
som motsvarar cirka tolv procent av våra totala kostnader. 
År 2005 tecknade Tyresö Vägförening avtal med Tyresö kommun som entreprenör för 
skötsel av våra vägar.

Vägföreningens stadgar och mycket annat finns att läsa på vår nya hemsida, 
www.tyresovagforening.se

VARFÖR HAR VI EN VÄGFÖRENING?

Nils Grund, ordförande i 
Tyresö Vägförening

Åke Skoglund, teknisk chef, 
Tyresö kommun

Före och efter! – Rondell Breviksvägen/Nytorpsvägen



Kom med oss 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

www.tyresonas.se
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HÅLLTIDER för Tyresönäs Villaägareförening 2009
MAJÅRSMÖTE – torsdagen den 7 maj 19.00 i Brevik skola

MORSDAGSPICKNICK – söndag 24 maj 10.30
JUNIMIDSOMMARSLÅTTER – Ällmora 17 juni 18.00

MIDSOMMARFIRANDE – Ällmora 19 juni 13.00
SIMSKOLAN – INSKRIVNING 5 juli 13.00

JULISIMSKOLAN – AVSLUTNING – 1 augusti 11.00BRÄNNBOLL  torsdagar på midsommarängen 19.00AUGUSTI
BRÄNNBOLL — torsdagskvällar på midsommarängen 19.00

DYVIKS LÖVÄNGAR – se sid 5


