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VILLAPOSTEN
för permanent- och fritidsboende på Brevikshalvön

Orkar barnfamiljer bo kvar på 50 kvm?

Har pensionärerna råd med VA-anslutning och vägavgifter? 

Kan vi bo kvar där våra rötter är?

Är flerfamiljshus på Brevik en idé för framtiden?

Läs här vad våra politiker står för!

TYRESÖNÄS

Barn- och ungdoms-
verksamhet

Äldreomsorg
 Kommunal 

service

Välkomna till
ÅRSMÖTET STÄLL FRÅGOR

till våra politiker och lyssna till hur 
de ser på framtiden för Brevik!

Var med i vår villaägareförening
Bli medlem du också!
www.tyresonas.se

VALÅR!

14 MAJ, 19.00
i Brevik skolas 
gymnastiksal!
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Tyresönäs Villaägareförening?
Du är väl medlem i

Från Tyresö Slott till Globen på 25 minuter.  FOTO: Barbro Åsby

Styrelsen lyssnar på medlemmarnas viktiga ärenden och arbetar ständigt med förbättringar på 
Brevikshalvön. Vi för en bra dialog med ansvariga politiker och tjänstemän i Tyresö kommun, där vi 
framför våra angelägna ärenden och söker praktisk och ekonomisk hjälp till det vi anser viktigt. 
I höst är det ju, som vi alla känner till, allmänna val till Kommunfullmäktige. Med anledning härav har 
villaägareföreningens styrelse ställt frågor till de ansvariga kommunpolitikerna i Tyresö. Hur ser fram-
tiden ut för oss Breviksbor? Hur ser de olika politiska partierna på våra intressen? Dessa frågor, som 
levereras här i Villaposten, hoppas vi kunna utveckla mer på årsmötet.

Välkommen till årsmötet i Brevik skolas gymnastiksal onsdagen den 14 maj 2014 19.00!

Tyresö kommun har även i år två informationssidor här i Villaposten. 

Du som ännu inte är medlem i Tyresönäs Villaägareförening, sätt in 250 kronor, eller mer om du upp-
skattar vårt arbete, på bg 5608-2175. Vi andra betalar som vanligt in vår medlemsavgift före årsmötet, 
den 14 maj. Skriv namn och adress eller ditt fastighetsnummer. Enklare än så kan det knappt bli att ta 
del av alla förmåner som styrelsen lägger ner ett stort arbete på. Dessutom arbetar styrelsen ideellt.

Besök också vår hemsida, www.tyresonas.se. Via den blir det ännu enklare att bli medlem!

ENGAGERA DIG DU OCKSÅ I DITT BOENDE!

Styrelsen 2014 – förslag från valberedningen
LEDAMÖTER – adresser, se hemsidan
Björn Hammar, Erik Almling, Berit Almqvist, Synnöve Adenberg, Nils Grund, Barbro Åsby, Kay Andersson
SUPPLEANTER – Lena Nordström, Kurt Nilsson
REVISION – Mats Govenius.  VALBEREDNING – Nils Grund, Lena Sundberg och Monica Hallberg.
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MIDSOMMAR
Under mer än 40 år har styrelsen i den ideella villaägareföreningen 
anordnat midsommar på Ällmoraängen. Vi har under de senaste 
åren bett om hjälp för att orka med att fixa evenemanget även i 
fortsättningen men har inte fått den fulla hjälp som behövs. 
Så - om ni vill föra traditionen vidare så erbjuder vi informativ hjälp. 
Och - om ingen anmäler sitt intresse att ta över så blir det ingen 
midsommarfest på Ällmoraängen. Tråkigt, men så är nu läget.
Är det några som är intresserade av att fortsätta traditionen, så 
anmäl er till Synnöve Adenberg i styrelsen., se www.tyresonas.se 
Säkert skulle många uppskatta att dansa vidare på ängen!
Om ingen hör av sig är traditionen bruten och midsommarfesten 
INSTÄLLD!  Se sista sidan ”Hålltider 2014”

TRÄFFPUNKT BREVIK

SIMSKOLAN
Tyresönäs Villaägareförening har bedrivit simskola på Brevik sedan 
1948. och succcén är ett faktum. Det startade vid Trinntorpsbadet 
men finns nu vid Breviksbadet sedan nära 60 år. Våra anställda 
simlärare är välutbildade för undervisningen och har tillsammans 
med barnen roligt både i och vid vattnet samtidigt som de lär ut 
grunderna till de olika simsätten under de tre veckor i juli simskolan 
pågår. Åldersgränsen nedåt för deltagare går vid fem år. Nytt för i 
år är bryggan, som ersätter den gamla ålderstigna. Villaägarefören-
ingen arrenderar den av kommunen på 20 år, med 2000 kr/år.

Till avslutningen visar barnen upp vad de kan för en stor publik 
med släkt och vänner under det att diplom delas ut. Ta med din 
picknickkorg och glöm inte kameran! Märkestagning!

Tider, se www.tyresonas.se eller på Villapostens sista sida.

Villaägareföreningen har de senaste åren arbetat hårt för att försöka få 
en träffpunkt på Brevik, i första hand för våra barn och ungdomar men 
även för andra lokala föreningar som är i behov av en möteslokal. 
Önskemålet har varit en lokal "mitt i byn", dit barnen och ungdomar-
na i möjligaste mån skall kunna ta sig själva, utan att vara beroende 
av bilburna föräldrar. Lokalfrågan har ännu inte gått att lösa, men vi 
har under de senaste åren fått tillgång till Breviksskolans matsal en 
kväll i veckan. Kommunen har bidragit med en fritidsledare under 
onsdagskvällarna och ett stort antal frivilliga föräldrar har ställt upp 
med att handla in och servera fika samt hittat på olika aktiviteter. 

De äldre barnen och ungdomarna har inte funnit konceptet med 
föräldrar i skolmatsalen särskilt lockande, men för de yngre barnen 
har Breviksträffen blivit en succé. 

Vi har genomfört en mängd aktiviteter efter årstiderna. Vi har meck-
at med cyklar och grillat hamburgare och korv. Vi har pysslat till jul 
och påsk. Vi har gräddat våfflor och bakat semlor, tittat på film, lekt 
"burken", spelat olika spel och mycket fotboll. Att bara komma och 
träffa kompisar efter skoltid är mycket uppskattat av de barn som 
inte trivs med de traditionella idrotts- och gruppaktiviteterna.

De föräldrar som varit delaktiga i Breviksträffen pratar ofta om vär-
det av att lära känna fler föräldrar och barn i området, och ser detta 
nätverk som en social trygghet i barnens uppväxtmiljö.

Onsdagskvällarna har också nyttjats flitigt som träffpunkt för klass-
föräldrar och andra lokala grupper som haft behov av att träffas för 
att planera olika aktiviteter.

Ta med picknickkorgen till avslutnngen! FOTO: Barbro Åsby

Vill vi ha kvar midsommarfesten på Ällmorängen, så 
kanske några vill arrangera det nästa sommar . . .         
FOTO: Barbro Åsby

Aktiviteter för barn och ungdomar med föräldrar.  
FOTO: Barbro Åsby
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Tyresönäs Villaägareförening har ställt frågor till förtroendevalda i de åtta politiska partier som företräder Tyresö

EKONOMI
Vi är bekymrade över de kostnader 
som vi, som bor på Brevikshalvön har 
drabbats av och kommer att drabbas 
av. Va- och vägavgifter för samman-
lagt ca 500 000 kronor. Hur ställer 
du och ditt parti er till regeringens 
lagrådsremiss gällande en kommunal 
taxa för gatukostnaden?

BYGGLOV
Många familjer bor i alldeles för små 
hus för sina behov. Familjer med barn i 
olika åldrar behöver större plats än de 
idag tilåtna 50 kvm. Eftersom utbygg-
naden av detaljplanerna styr bygglo-
ven tidsmässigt undrar vi hur ditt parti 
kommer att lösa frågan.

FÖRTÄTNING
Befolkningen på Brevik växer snabbt. 
Hur ser du och ditt parti på utbyggna-
den av service i olika former samt på 
kommunikationer mellan arbete och 
bostad? Hur ser ni på mindre tomter 
samt flerfamiljshus?

BARN och UNGDOMAR
Hur ser du på barn- och ungdoms-
verksamheten på Brevik? Idag finns 
en skola med integrerad förskola för 
barn 1-12 år. Planerar ditt parti för fler 
skolor och förskolor? Hur ser ditt parti 
på fritidsverksamheten? Idag finns här 
varken lekplatser, bollplaner, upplysta 
träffpunkter eller lokaler för träffar. 
Vad tänker du göra åt det?

ÄLDREOMSORG
Många boende på Brevikshalvön 
har idag uppnått pensionsålder. Hur 
tänker du och ditt parti möta dessa 
behov? Finns det planer på bostäder 
för 55+ eller servicehus?

Fredrik Saweståhl /M/            Anita Mattsson /S/                  Mats Larsson /FP/    Marie Åkesdotter /MP/       Leif Kennerberg /KD/              Inger Gemicioglu /V/            Anders Wickberg /SD/     Ulrica Riis-Pedersen /C/

Vi har som språkrör för övriga boende 
på Brevikshalvön engagerat oss i viktiga 
frågor som rör oss alla. Nu, inför valet i 
höst är vi intresserade av att höra vad 
våra politiska partier har för planer inför 
framtiden. Härkan vi läsa frågorna och 
de kortfattade svar, som vi hoppas kan 
utvecklas mer på årsmötet den 14 maj 
19.00 i Brevik skola. Välkommen dit!

EKONOMI
Med nya regler införs gemen-
sam taxa (lika i hela Tyresö) 
för gatukostnad. Det innebär 
att det kan bli lägre kostnad 
för de flesta. Vårt mål är att 
hålla kostnaderna nere. 
BYGGLOV
Moderaterna och Alliansen 
har tagit ett nytt initiativ för 
att snabbare släppa fram 
större byggrätter i de yttre 
delarna av Brevik. Det är vår 
förhoppning att det ska bli 
möjligt, om viktiga miljökrav 
kan klaras. Det viktigaste 
är att hålla ett högt tempo. 
Etapp 9 är antagen, etapp 
10 och 11 pågår och däref-
ter startar vi en ny etapp/
år. Vi har drivit igenom en 
VA-ledning i Kalvfjärden för 
att kunna börja göra planer 
i Ällmora och etappvis inåt 
med start 2017.
FÖRTÄTNING 
Ett viktigt område är Trinn-
torp. Där ser vi möjligheten 
att skapa ett lokalt centrum. 
Längs Tegelbruksvägen kan 
det vara lämpligt att bygga 
ett mindre antal lägenheter 
av olika sorter. Vi slår vakt om 
stora naturtomter. Våra stora 
satsningar på Tyresövägen 
och på gång- och cykelvägar 
ger bättre kommunikationer. 
BARN OCH UNGDOMAR
Vi planerar för ytterligare 
förskolor. I etapp 9 ingår t.ex 
förskola. Utökad fritidsverk-
samhet för barn och unga 
startas inom kort i Östra 
Tyresö. Runt Breviks Skola vill 
vi gärna utveckla utrymme 
för lek och idrott.
ÄLDREOMSORG
I etapp 9 har vi sett till att lä-
genheter för +55 år planerats 
in. Vi tänker även i framtiden 
ta ansvar genom att planera 
in seniorlägenheter t.ex i 
närheten av Trinntorp. Att 
lägga ett riktigt äldreboende 
(särskilt boende) på Brevik 
kan vara aktuellt längre fram. 

EKONOMI
Tillsammans med alla öv-
riga partier i kommunsty-
relsen var vi tveksamma till 
remissen. Istället anser (S) 
att man bör låta det mindre 
vägnätet fortsätta vara 
enskilt. Alla vägar behöver 
inte ha högsta standard. 
Lägre kostnader för bo-
ende och för kommunen.
BYGGLOV
Det är viktigt att förutsätt-
ningarna är stabila. Därför 
har vi inte för avsikt att 
förändra systematiken 
i detaljplanearbetet 
efter valet. Ett långsiktigt 
detaljplanearbete kräver 
samarbete politiskt över 
blockgränserna. 
FÖRTÄTNING
Det ska vara lätt att åka 
kollektivt, även för bre-
viksbor. Det kräver tätare 
bussturer, bättre håll-
platser med väderskydd, 
möjlighet att låsa cykeln 
och troligtvis fler infarts-
parkeringar. Serviceutbu-
det måste bli bättre och vi 
vill bygga en vårdcentral i 
strandområdet. 
BARN OCH UNGDOMAR
Alla ska kunna få försko-
leplats där man bor. Allt 
fler bor på Brevik och 
kommunen måste vara 
förberedd. Givetvis måste 
det finnas plats för lek 
och spontanidrott. Vi har 
länge drivit frågan om 
fritidsgårdar i alla kom-
mundelar och bättre stöd 
till föreningar. 
ÄLDREOMSORG
Man ska kunna åldras och 
bo bekvämt, utan att för 
den skull behöva flytta. 
Ett fåtal tomter är kom-
munala och kan användas 
för service av olika slag, 
men det blir fler äldre och 
behoven ökar. Vi är inte 
främmande för ytterligare 
markköp från kommunen.
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EKONOMI
Gemensam taxa blir kost-
nadsdrivande med risk att 
”överstandard” byggs, som 
tas ut via alltför lätt höjd 
taxa. Mindre trafikerade vä-
gar kan byggas med lägre 
standard och för fastighets-
ägaren lägre kostnad om 
befintligt system bibehålls.
BYGGLOV
Sen länge driver vi på 
om utökade bygglov på 
halvön. Tyvärr finns ett 
massivt politiskt motstånd. 
För att ge större byggrätter 
i Yttre Brevik och i områden 
som sägs ha ont om vatten 
har vi varit pådrivande 
i det arbete som enga-
gerade Breviksbor gjort 
beträffande alternativt VA. 
Fastighetsägarna blir då 
mindre beroende av att 
planeringen inte går så 
snabbt som vi önskar.
FÖRTÄTNING
Redan i översiktsplanear-
betet 2008 krävde Folk-
partiet att del av Tegel-
bruksvägen planeras för 
service och att vårdcentral 
planeras i Strand. Möjlig-
heten att i närtid minska 
tomtstorlekar är begrän-
sad då vägstandarden är 
otillräcklig och kollektivtra-
fiken för gles. Pendling till 
Tyresö C och gymnasiet ska 
förbättras. Småskaliga fler-
bostadshus kan övervägas.
BARN och UNGDOMAR
Brevikskolan ska utnyttjas 
och kompletteras för utö-
kad fritidsverksamhet. Vi 
behöver köpa mark t ex för 
fler förskolor och idrotts-
anläggningar.
ÄLDREOMSORG
Ett privat boende, 55+, är 
planerat i Tegelbruksområ-
det. Andra boendeformer 
ska finnas att tillgå när detta 
inte längre fungerar. Place-
ring ska utredas i nu påbör-
jat översiktsplanearbete. 
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Tyresönäs Villaägareförening har ställt frågor till förtroendevalda i de åtta politiska partier som företräder Tyresö

Fredrik Saweståhl /M/            Anita Mattsson /S/                  Mats Larsson /FP/    Marie Åkesdotter /MP/       Leif Kennerberg /KD/              Inger Gemicioglu /V/            Anders Wickberg /SD/     Ulrica Riis-Pedersen /C/

EKONOMI
Försiktigt positiva men det 
är inte säkert att det i ge-
nomsnitt blir billigare för 
de boende. Det är alltid be-
svärligt i övergången mel-
lan olika regler, det leder 
lätt till att många känner 
sig orättvist behandlade.
BYGGLOV
Många kan nu bygga 105 
kvm som en övergångslös-
ning. Vi undersöker om det 
finns möjlighet att instal-
lera lokala vatten- och av-
loppsreningsverk eftersom 
det kommer att ta många 
år att bygga ut det vanliga 
kommunala vatten- och 
avloppsnätet.
FÖRTÄTNING
När nu gällande översikts-
plan togs fram ville en 
majoritet av de boende att 
”områdets karaktär” skulle 
bevaras och det tog vi fas-
ta på.  I princip kan vi tänka 
oss något mindre tomter 
men problemet är att det 
blir svårt att klara trafiken 
utan kraftig utbyggnad av 
vägnätet och det är både 
kostsamt och svårt.
BARN OCH UNGDOMAR
Detta är ett dilemma. 
Utöver problemet med 
att kommunen äger lite 
mark i området så finns det 
en inbyggd motsättning. 
Många av de boende har 
flyttat till Brevikshalvön för 
att det är ett relativt orört 
område. Skall ovanstående 
åtgärdas, vilket ur flera 
synpunkter är önskvärt, 
kommer området definitivt 
att ändra karaktär.
ÄLDREOMSORG
Det är önskvärt med nå-
gon form av äldreboende 
på Brevikshalvön. Proble-
met är marktillgången. 
För ett seniorhus av något 
slag behövs ofta mer än 
en tomt. Förslag mottages 
tacksamt.
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EKONOMI
SD Riks utreder just nu 
frågan. Lokalt anser vi 
att ett maxtaxa på 
   200 000 kr ska gälla, 
som tas ut vid ägar-
skifte. Detta för att inte 
driva pensionärer och 
barnfamiljer från hus 
och hem.
BYGGLOV
Det är mycket viktigt 
att kommunen ser 
välvilligt på enskildas 
behov av ett större 
boende, under förut-
sättning att avlopps-
frågan löses.
FÖRTÄTNING
Vi ställer oss negativa
ill en alltför stor exploa-
tering av Brevikshalvön.  
En servicelinje till 
Brevik och Raksta skulle 
förbättra kommunika-
tionerna.
BARN OCH UNGDOMAR
En viss utbyggnad 
av den kommunala 
verksamheten måste 
förekomma. Skolor bör 
byggas om och när 
behov finns. Barn ska 
inte ha långt till skola 
av säkerhets- och 
miljöskäl.
ÄLDREOMSORG
Vi ställer oss positiva 
till 55+ boende, dock 
anser vi att husen inte 
får vara högre än tre 
våningar. Ett servicehus 
bör ligga mer centralt, 
med närhet till affärer, 
apotek och dylikt.

FO
TO

: M
ik

ae
l O

ne
gå

rd
 

EKONOMI
MP står bakom kom-
munens linje och svar på 
regeringsremissen 2013-
03-28 (diarienr  2013 
KSM 0290).  Risken med 
regeringsförslaget är att 
utbyggnadstakten av för-
nyelseområden fördröjs, 
vilket varken gynnar de 
boende eller miljön.
BYGGLOV
Vi måste förhålla oss till 
lagstiftning och länssty-
relsens krav och tyvärr 
har många boende 
hamnat i kläm. Småska-
liga VA-lösningar kan 
påskynda utbyggnads-
takten. Om regeringsför-
slaget om gatukostnader 
går igenom, kan det bli 
ytterligare fördröjning. 
FÖRTÄTNING
MP driver förbättrad kol-
lektivtrafik och ett mins-
kat bilbehov. Serviceut-
budet måste förbättras 
när områden växer. MP 
värnar om områdets 
karaktärs samtidigt som 
en blandad bebyggelse 
i alla kommundelar öns-
kas. Större flerfamiljshus 
långt ut på Brevik är 
dock inte aktuellt. 
BARN OCH UNGDOMAR
MP driver fritidsverksam-
het och mötesplatser för 
unga i alla kommundelar, 
också på Brevik. En ny 
förskola finns i kommu-
nens planer. MP vill gärna 
ha förstärkt lekplats vid 
Brevik skola men svårt 
med fler bollplaner.
ÄLDREOMSORG
Ett nytt +55-boende 
planeras. Viktigt att äldre 
kan byta villan mot en 
attraktiv lägenhet. Se-
nior- och trygghetsboen-
de ska placeras där äldre 
personer vill bo, ofta med 
närhet till god service 
och kollektivtrafik. 

EKONOMI
Det är viktigt med en 
tydlig avgiftsmodell. Vi 
vill inte belasta hela kol-
lektivet i kommunen med 
avgifter för VA och gatu-
kostnader, som tas ut när 
fastighetsägaren söker 
bygglov. Ägare som inte 
vill bygga till ska slippa 
betala avgift. 
BYGGLOV
Vi känner en fara i att 
bevilja en massa dis-
penser från de gällande 
detaljplanerna. Vi har sagt 
att vi gärna bygger 120 
kvm och 60 kvm under 
förutsättning att vägnä-
tet och VA blir utbyggt. 
FÖRTÄTNING
Vi kan tänka oss att stycka 
tomterna till 1 500 kvm, 
vilket skulle göra kostna-
derna lägre. Vi kan också 
tänka oss reservera mark 
för flerfamiljshus max fyra 
våningar eller radhuslä-
genheter, främst med hy-
resrätt. De allmänna kom-
munikationerna måste 
underlättas genom tätare 
kollektivtrafik. (Landsting-
et beslutar via SL) Vi vill 
ha fler infartsparkeringar 
och låsbara cykelställ vid 
busshållplatserna.
BARN OCH UNGDOMAR
Vi måste satsa pengar på 
att bygga lekplatser och 
minst en fotbollsplan i 
området. I våra budget-
förslag har vi ständigt 
med förslag om en fritids-
gård i varje kommundel.
ÄLDREOMSORG
I dagsläget finns det ett 
lågt antal äldre i Brevik. 
Vårt mål är ett boende för 
äldre i varje kommundel. 
Vi måste därför köpa in 
mark för ett framtida äld-
reboende. Vi är positiva 
till flera trygghetsboen-
den under förutsättning 
att det är med hyresrätt.

EKONOMi
Önskvärt senarie hade 
varit att taxorna redan 
varit fastställda i hela 
kommunen sedan långt 
tidigare. Det hade bespa-
rat många invånare den 
nu uppkomna problema-
tiken. 
BYGGLOV
Positivt är att vi har utökat 
byggrätterna och att vi nu 
ser över hur man på bästa 
sätt löser VA ur ett miljö-
vänligt perspektiv ute på 
yttre Brevik, innan det kan 
bli aktuellt med kommu-
nalt VA där ute.
FÖRTÄTNING
Naturen är viktig att 
värna om, därför blir det 
inte aktuellt med för stor 
exploatering. Vi satsar på 
gång- och cykelstråk och 
har en fortlöpande dialog 
med SL för att förbättra 
kommunikationerna. 
BARN OCH UNGDOMAR
Behoven har ökat och 
vi kommer att kunna 
erbjuda fler familjer plats 
både inom förskole- och 
fritidsverksamhet på 
Brevikshalvön. Sedan 
behövs det fler mötes-
platser för våra ungdomar 
och det är något vi 
behöver ta tag i det
snaraste.
ÄLDREOMSORG
Vår strävan är att du ska 
kunna bo kvar, om inte 
i ditt egna hus, så inom 
närområdet där du har 
bott och verkat. Det är 
viktigt både för det vitala 
och fysiska måendet. 
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I oktober gästades Brevikshalvön av rosa byggboden ”Tyck 
om Tyresö 2035”. Det var ett av inslagen i översiktsplanering-
ens tidiga dialog som ska ge idéer till kommunens framtida 
utveckling. Förtätning eller inte var en av huvudfrågorna i alla 
kommundelar.

– Det var lite överraskande att så många var positiva till tätare 
och mer blandad bebyggelse och flerbostadshus på Brevik, 
säger översiktsplaneraren Carolina Fintling Rue:
– Sådana tankar ger oss möjlighet att skissa på en service-
punkt på halvön. Fler boende skulle kunna ge underlag för 
mötesplatser för unga och en matbutik. En förtätning skulle 
också motivera fler bussturer vilket väldigt många önskar, 
speciellt förbi skolan. Men det kom också in idéer i mot-
satt riktning och i samrådsförslaget kommer vi ta fram flera 
alternativ som medborgarna får tycka till om. Jag hoppas att 
engagemanget i den tidiga dialogen står sig och att vi får en 
givande dialog även om samrådsförslaget.

Nära två tusen Tyresöbor besökte den rosa byggboden på 
sin turné. På Brevikshalvön var den uppställd vid skolan och 
lärarna utnyttjade den för att diskutera närmiljö och kom-
munala frågor i sina klasser. Många barn och unga ville göra 
naturen på halvön mer tillgänglig för lek och rekreation. De 
bidrog med en rad olika idéer hur det skulle gå till. Bygg fler 
flerbostadshus – om villaägare flyttade dit kunde några 
villatomter bli allmän mark och tillgängliga för alla, sas det. 
Lite mindre tomter skulle också ge mer utrymme för fler vägar 
och gångstigar. Barnen ville gärna kunna ta genvägar till sina 
kompisar. Som det är nu kände de sig rätt otrygga på väg-
arna. Fler trottoarer önskades, liksom att bilförarna ska hålla 
hastighetsgränser. 

Många ur föräldragenerationen var inne på samma linje. 
Behovet av offentliga mötesplatser, exempelvis parker, när-
het till service och trafiksäkerhet framkom tydligt. Tyresöbor i 
andra kommundelar lämnade också förslag på att bygga både 
bostadsrätter och hyreshus på Brevikshalvön, gärna strand-
nära. Önskan att behålla Tyresös gröna karaktär och skär-
gårdslandskapet är samtidigt stark.

RÖSTER OM FRAMTIDENS BREVIK
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Lästips: 
I skuggan av en markis
Är du nyinflyttad på Brevikshalvön? Eller kanske har bott 
här mycket länge? I vilket fall tror jag att du kommer att 
hitta något läsvärt i boken ”Brevikshalvön – i skuggan av 
en markis”.

Titeln är en ordlek som syftar på den excentriske ägaren 
till Tyresögodset vid förra sekelskiftet: Claes Lagergren, 
som köpte godset som då var ungefär så stort som Tyresö 
kommun är idag, inklusive arrendegårdar, torp och kyrka. 
Markis Lagergren var en välkänd person i stockholmssocie-
teten och hade stort inflytande på allt som rörde godsets 
marker, alltså även Brevikshalvön. När markisen dog 1930 
splittrades godset och styckades till tomter, men markis-
titeln ärvdes av hans äldste son Claes Leo Lagergren. 

En grupp personer med stark anknyting till halvön bestäm-
de sig för flera år sedan för att skriva om sin egen trakt, en 
trakt som dessutom höll på att förändras ganska snabbt. 
Många hus bytte ägare, nya människor flyttade in. Vad visste de om historien, och - vad fanns att berätta? Hur 
kom det sig att husen byggdes här, av vem och varför? Hur har förändringarna gått till?

Den egna nyfikenheten blev den starkaste motorn i resan genom historien. Varje sten som vändes ledde till nya 
spår och nya frågor. Datumet för utgivning av boken flyttades fram många gånger. Men till slut kom den och är 
nu en rik källa att ösa ur.

Det berättas rafflande om hur spritsmugglingen från Baltikum gick till, om familjerna som kom med ångbåt på 
somrarna till sina stora sommarnöjen i Breviks villasamhälle och om hur transporterna inom och utom halvön 
har förändrats, liksom hur vägarna fått sina namn.  Många spännande levnadsöden beskrivs och några kändisar 
dyker också upp - tonsättaren Kurt Atterberg som fick ge namn åt Tonstigen och grundaren av Svenskt Tenn, 
Estrid Ericson med sitt kära Tolvekarna. Flera av prins Eugens konstnärsvänner tjusades också av tyresönaturen 
och hyrde hus på halvön. Vad August Strindberg tänkte när han kom till Tyresö får du också reda på! I nyare tid 
hittar vi skådespelarna Per Oscarsson och Ulla Skoog bland Breviksborna.

Boken är rikt illustrerad med bilder, varav många aldrig har varit publicerade. Den innehåller också receptet till 
den berömda ”Brevikslimpan”. 

All information fick inte plats i den fysiska boken, så tillägg har publicerats på internet www.brevikshistoria.n.nu. 
Här finns också förslag på nya forskningsuppgifter, nya spår att följa. Kanske vill någon skriva en ny bok?

Lena Guthe, kultursekreterare

– Det är spännande med alla tankar och idéer om utveckling fram till 2035. Högst upp 
på min önskelista är att vi ska ha klarat att bygga ut vatten och avlopp till dess. Och så 
hoppas jag att Trinntorp har blivit en trevlig mötesplats med både restaurang, mataffär 
och annan service och handel.  Vi bör ta vara på möjligheterna som Waxholmstrafiken 
ger, säger Åke Skoglund, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Några önskemål från den digitala webbkarta som var en del av den tidiga dialogen:
”Trinntorps brygga är underbart vacker. Gärna fler bryggor med sittplatser så att man kan 
sitta och njuta. Idag är det flesta bryggor privata.” ”Sänk farten till 30, bygg farthinder, 
mittlinje och trottoar. Här körs det alldeles för fort. Det finns många barn och djur här.” 
”Skapa möjlighet till spontanidrott, bad, vandringsleder och skidspår”, ”Bygg en lekplats”

Läs mer på www.tyreso.se/2035

Karin Hassler, informationschef
Åke Skoglund
FOTO: Barbro Åsby

Läs mer om boken på www.tyreso.se/ostra!



HÅLLTIDER 2014

TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING
Box 299, 135 28 TYRESÖ  -  info@tyresonas.se  - www.tyresonas.se  -  bankgiro 5608-2175

PR
O

D
U

K
TI

O
N

: Å
SB

Y 
St

il 
&

 B
ild

, a
p

ri
l 2

01
4 

- 
w

w
w

.s
ti

lb
ild

.s
e.

 T
EX

T 
- 

LA
YO

U
T 

- 
FO

TO
: B

ar
b

ro
 Å

sb
y

Dyviks lövängar - kontakta Harald Berg, 08-770 70 61

Glöm inte att betala in årsavgiften innan årsmötet!
Lek och stoj för de äldre barnen på simskolan vid Breviksbadet. FOTO: Barbro Åsby

MAJ
ÅRSMÖTE – Onsdagen den 14 maj 19.00 i Brevik skola, gymnastiksalen. 
OBS! Inregistreringen börjar 18.30                         

TRÄFFPUNKT BREVIK  – Brevik skolas matsal, onsdagar 18-20 

JUNI 
MIDSOMMARSLÅTTER – Ällmoraängen,  onsdagen den 19 juni 18.00

MIDSOMMARFIRANDE – Ällmoraängen,  fredagen den 21 juni 13.00

JULI
SIMSKOLAN –  Breviksbadet. Inskrivning, söndagen den 7 juli 13.00

SIMSKOLAN  –  Breviksbadet. Avslutning, lördagen den 27 juli 11.00

BRÄNNBOLL  –  Ällmoraängen, torsdagar, 19.00

AUGUSTI
BRÄNNBOLL –  Ällmoraängen, torsdagar 19.00

För mer information – se www.tyresonas.se!

OBS!
INSTÄLLT


