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VILLAPOSTEN 
– för permanent- och fritidsboende på Brevikshalvön

Årgång 14 – april 2017
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MAJ – ÅRSMÖTE I BREVIKS SKOLA
Tyresö Kommuns ledande politiker bjuds in till årsmötet för att 
besvara våra frågor. Vad händer i år och vad ska ske i framtiden 
på Brevikshalvön, kommer halvön vara en plats för oss alla?

Tisdagen den 9 maj 

klockan 19:00 inskrivning från 18:30 i Breviks skola. Politiker 
svarar på frågor om utvecklingen på Brevikshalvön.
Inbjudna:
 Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M)
 Anita Mattsson, oppositionsråd (S)
 Ann-Christin Svensson ordf i Barn och Ungdomsnämnden (M)  
 Dick Bengtsson ordf i Kultur och Fritidsnämnden (M)

JUNI – MIDSOMMAR PÅ ÄLLMORAÄNGEN
Föreningens populära midsommarfirande arrangeras på Ällmora-
ängen. I år är det 50:e året som Folkdansgillet Kedjan under 
ledning av Peter Jellenek håller i dans och musik kring midsom-
marstången. 

Onsdagen den 21 juni 
kl 18:00 – Midsommarslåtter. Vi samlas för att röja och klippa 
ängen inför midsommarfirandet, föreningen bjuder på korv

Fredagen den 23 juni – Midsommarafton
kl 13:00 Vi klär midsommarstången tillsammans
kl 14:15 Vi reser midsommarstången och Kedjan börjar spela 
kl 15:00 Lekar och tävlingar

JULI – SIMSKOLA PÅ BREVIK
Simskolan pågår från 10 juli till 29 juli varje vardag. 
Stor som liten är välkommen till simskolan i Breviksmaren. 
Våra underbara simlärare Terése och Sofia från förra sommaren 
jobbar även i år.
Kom hela familjen, njut av medtagen picknickkorg och vår 
härliga skärgård!

Denna sommar öppnar vi upp för barn från 4 år (födda 2013). 
Någon övre åldersgräns finns inte - vår märkestagargrupp är 
populär.

Söndagen den 9 juli 
kl 13:00 är det inskrivning därefter placeras barnen in i lämplig 
grupp.

NAMN Hubertus Ruchatz

ADRESS Yttre Brevik

Vad är det bästa att bo här? 
-Tystnad o skärgårdsmiljö. 

Finns det något du saknar? 
-Nej.

Vilken är den viktigaste frågan 
för halvön? 
-Samverkan med olika instanser 
för att vägrenarna ska se fina ut.

NAMN Bengt-Erik Ingvaldsson & 
Carola Tenor med Emile och Julia

ADRESS Nytorp 

Vad är det bästa att bo här? 
– Alla vänliga människor, den mag-
nifika naturen, närheten till fina 
badställen och Brevik skola.

Finns det någonting du saknar? 
– Tätare bussförbindelser och 
möjlighet att promenera längre ut 
på halvön.

Vilken är den viktigaste frågan 
för halvön? 
– Bra gång- och cykelvägar för de 
som bor längre ut (än Nytorp). 

NAMN Ann-Karin Reuterlöv

ADRESS Yttre Brevik

Vad är det bästa att bo här?

-Skärgården och närheten till naturen.

Finns det något du saknar?
-Bättre bussförbindelser från stan på 
kvällstid.

Vilken är den viktigaste frågan för 
halvön?
-Hålla i traditioner som simskola och 
midsommar. 

Breviksenkäten

ÄLSKADE 
BREVIKS-
HALVÖN

Det är något speciellt med Brevikshalvön. Skogarna, havet och bergen. Men också den anda 

som vi Breviksbor är en del av. Vi hejar på varandra och ställer upp när det behövs. Vi är till-

räckligt få för att känna till varandra och tillräckligt många för att påverka hur Brevikshalvön 

ska vara och utvecklas. Tyresönäs Villaägareförening vill låta Breviksandan ta plats i såväl 

sociala sammanhang som i mötet med politiker och beslutsfattare. Vi är en röst för alla 

Breviksbor och vårt motto är ”Brevik hela livet”. Brevikshalvön ska vara en plats för såväl barn 

och unga som vuxna och äldre. Under 2017 kommer vi lägga fokus på att bli en ännu större och 

starkare röst. Hör oss berätta på årsmötet den 9 maj.

Hålltider 2017
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Vi önskar en glad och varm sommar!



Hänt under 2016 Om föreningen

MER INFORMATION FINNS PÅ ANSLAGSTAVLOR OCH PÅ VÅR HEMSIDA

www.tyresonas.sewww.tyresonas.se

• Vi önskar att det ska finnas ett allaktivitethus
  på halvön. Vi tänker oss ett "Träffpunkt 
 Brevik" där vi boende kan mötas, ung som  
 gammal.   
• I dag är det mycket svårt att planera för 
 kommande kostnader för VA- och gatukost- 
 nader för de boende. Därför önskar vi i villa-
 föreningen att kommunen fastställer ett 
 max pris för gatu- och avloppskostnader för  
 både pågående och kommande etapper.

• Vi vill vidare jobba för att kommunen ska vara  
 öppen för hållbara alternativa lösningar för  
 vatten och avlopp.

• Nu kräver vi att bussförbindelserna ska 
 fungera med anslutningsbussar till och från  
 Brevikshalvön.

MIDSOMMAR
TACK MARTIN ROSENGART för ditt engagemang att åter-
uppliva vårt kära midsommarfirande på Ällmoraängen.  
Folkdansgillet Kedjan var på plats och höll i dansen 
medan Annika Jankell tog hand om lekarna – säckhopp-
ning och potatis på sked precis som vi gjort i många år.
Årets firande var en succé och slog besöksrekord, med 
uppskattningsvis 500 deltagare på plats! 

SIMSKOLAN  

UNDER TRE HETA juliveckor anordnade förening simskola 
i Breviksmaren. Stort tack till våra erfarna simlärare
Terése Nyström och Sofia Waldenfeldt som på ett 
proffsigt sätt lärde ut olika simsätt, livräddning, bad 
och båtvett för barn och ungdomar. Det finns plats för 
ännu fler deltagare till nästa år.

ÖVERSIKTSPLAN 2035: 
VILLAFÖRENINGEN TYCKTE TILL
UNDER 2016 PRESENTERADE Tyresö kommun ett förslag 
på ny översiktsplan och Tyresönäs Villaägareförening 
lämnade in kommentarer på förslaget. Yttrandet foku-
serade på Östra Tyresös utveckling och betonade vikten 
av att respektera miljön och av att finna hållbara och 
kostnadseffektiva lösningar på de infrastrukturella utma-
ningar Brevikshalvön står inför.

PARKERINGEN VID MAREN
SOMMAREN 2016 GENOMFÖRDE kommunen i samarbete 
med villa- och vägföreningen en insats för att förbättra
och förtydliga parkeringsplatserna i anslutning till 
Maren. Resultatet blev att fler respekterade det rådande 
parkeringsförbudet längs vägarna, vilket ökade trivseln 
och trafiksäkerheten i området. 

MÅLAR- & KERAMIKKURSER
STOR TACK Kerstin Driving som leder kurser för våra 
ungdomar i Brevikskolan. Den årliga vernissagen är 
mycket omtyckt och välbesökt.

TRÄFFPUNKT ÄLLMORAÄNGEN
LEKPLATSEN HAR RUSTATS upp med ny sand, nytt bord 
och nya bänkar. Det finns möjlighet att grilla.

Tyresönäs Villaägareförening bildades den 9 

augusti 1942 för att tillvarata de boendes 

intressen. Aktuella frågor då var brevlådeställ-

ningar, tillgång till telefonkiosker, handels-

bodar och att bilda vägförening. Redan då var 

sammarbetet med politiker och tjänstemän i 

Tyresö kommun gott. 

I DAG HAR vi fortfarande ett tätt samarbete med 
Tyresö Vägförening, vilket innebär att vi är uppdate-
rade i frågor som rör infrastrukturen och utvecklingen 
på Brevikshalvön. 

VI JOBBAR ENLIGT mottot ”Brevik hela livet” – det 
vill säga alla som bor här ska ha en god boendemiljö 
oavsett levnadsförhållande.

BARN OCH UNGDOMAR utgör en fjärdedel av Brevik-
halvöns befolkning och allt som rör dem, liksom att 
vår skärgårdskaraktär bevaras, är frågor vi brinner 
för i föreningen.

DITT MEDLEMSKAP Är viktigt för att vi som förening 
ska kunna bedriva en värdefull verksamhet och för 
att bevaka våra gemensamma intressen gentemot 
kommunen, som kostnader för VA, vägar, bygglov 
och trafiksäkerhet.

Villaägareföreningen 
fyller 75 år!

FÖRENINGENS VISIONER PÅ LÄNGRE SIKT


