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Året som gått – 2006
Medlemmar

Under år 2006 har föreningen haft 689 betalande medlemmar
samt två hedersmedlemmar. Inom föreningens område finns
det cirka 1 300 fastighetsägare.

Styrelsearbete

Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden
under verksamhetsåret och i likhet med tidigare år anlitat konsulttjänst för att effektivisera bokföring och
medlemsadministration.

skattat inslag. Simskolan hade
liksom föregående år fint väder
och cirka 70 deltagande barn.
Ett stort tack till Synnöve
Adenberg i styrelsen som åter
hållit ihop dessa aktiviteter.
Midsommarfirandet kräver
många frivilliga krafter för
förberedelser och genomförande. Tveka inte att kontakta
Synnöve eller styrelsen om du
vill hjälpa till.

Årsmötet 2006

Styrelsemöte med, från vänster, Anna Jutewik, Erik Almling, Nils
Grund, Charlotte Edenius, Synnöve Adenberg, Berit Almqvist och
Björn Hammar. Kerstin Olander är ej med på bilden.

Styrelsens ordförande Björn Hammar har även ingått i styrelsen för Sveriges Villaägareförbunds lokalavdelning i Tyresö.
Kontinuerliga kontakter och nära samarbete har hållits
med Tyresö Vägförening. Tillsammans med Vägföreningen
arrangerades en välbesökt debattkväll om den besvärliga
trafiksituationen på halvön. Läs mer om samarbetet med Tyresö
Vägförening och om debattkvällen på sidan 8.

Kommunrelaterade aktiviteter

Styrelsen har haft nära kontakt med politiker och tjänstemän
i frågor om Östra Tyresö som exempelvis den nya skolan och
agerat framgångsrikt för en förändring av belysningen vid
parkeringen i Trinntorp. Förslag och synpunkter har lämnats
på utformning av belysningen vid skolan samt vid huvud- och
lokalvägarna inom hela inre Brevik.
Detaljplanearbetet bevakas kontinuerligt. Utöver den nya skolan pågår arbeten med detaljplanerna Sparvvägen och Västra
Nytorpsvägen. Samråd för detaljplan vid Fiskarrovägen har
också bevakats.
Styrelsen har även haft samråd angående ny översiktsplan för
Tyresö.

Övriga aktiviteter

I ”Kul på Brevikshalvön” beskrivs många av våra aktiviteter
som har blivit en tradition; simskolan, midsommarfirandet på
Ällmoraängen och brännbollen. Dyviks lövängar är också ett upp

Besöktes av cirka 50 medlemmar.
Årsmötet informerades om
pågående detaljplanearbeten av
kommunstyrelsens ordförande
Berit Assarsson och planarkitekt
Soon Hammarström.
Styrelsen poängterade vikten av
att vara en stor förening för att vi
ska få genomslag vid förhandlingarna med kommunen när
det gäller att behålla vår unika
skärgardskaraktär.
Årsmötet uppskattade föreningens metoder att informera om
viktiga frågor rörande utvecklingen på Brevikshalvön. Mötet
beslutade om oförändrad årsavgift, 200 kronor.
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INFORMATION FRÅN TYRESÖ KOMMUN
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kära breviksbor!
Nu är det snart sköna maj och
sommar och var är det väl då
vackrare än på er fantastiska
halvö!
Åren går och alla breviksbor kanske inte känner till den så kallade
”Fördjupade Översiktsplanen”
för Östra Tyresö från 2003.
Brevikshalvön är ett unikt
område på väg ut i skärgården och samtidigt så
nära stan – stora naturtomter och många naturområden, bitvis ganska dramatiska kustområden,
lummiga partier, raviner och dalgångar, grottor
– ja, ni kan säkert själva mycket bättre beskriva ert
område. Här finns många sjötomter, vilket också
är unikt så nära stan. Det är den här miljön och
den här karaktären som vi i den borgerliga kommunledningen vill värna om. Det är inriktningen
för den pågående och framtida detaljplaneläggningen enligt Översiktsplanen.
Vi har nu påbörjat den 6:e planetappen längs
Nytorpsvägen. Därefter kommer vi att börja med
den första etappen i Solberga/Raksta. Vi har en
ambition att försöka öka tempot i planarbetet och
kommer i budgetarbetet för nästa år att diskutera
möjligheterna till utökning av personalstyrkan på
stadsbyggnads- och tekniska kontoren.
En annan inte helt lätt fråga att hantera är
bygglovgivningen fram till dess att nya detaljplaner kan börja tillämpas. Här pågår det också
diskussioner och vi återkommer med besked om
ändrade riktlinjer. Vi vill göra det enklare och vi
vill undvika ”konstiga” hus.
Bästa hälsningar
Berit Assarsson /m/

Nu är Brevik skola snart klar
för inflyttning!

Huvuddelen av arbetena med
lekplatser, gräsmattor mm beräknas bli klara i juni medan
gångvägar, parkeringar och
arbeten på Nytorps- och
Finborgsvägen beräknas
färdigställda först i augusti.
Plantering av träd och buskar
kommer att ske under hösten och med skolstarten
blir det en fin invigning av skolan.
Den sista husdelen i denna etapp beräknas vara
utbyggd till årsskiftet 2007-2008.
Med vänlig hälsning
Åke Skoglund, teknisk chef

Planering i Förnyelseområden
När jag för över 30 år sedan
(1976) anställdes i kommunen som markingenjör hade
utbyggnaden av Krusboda
just avslutats. Därmed var
det i princip slut på obebyggd mark i Tyresö, möjlig
att planlägga för bostäder
eller arbetsplatser.
De områden i kommunen
som inte var bebyggda med fritidshus var på
ett eller annat sätt reserverade för friluftsliv
eller avsatta som naturreservat. Tyresö kommun ”tvingades” därmed att ta sig an den
redan då påbörjade permanentbosättningen i
kommunens fritidsbebyggelseområden. Efter
en del valhänta och misslyckade planläggningsförsök på 1960-talet, där bland annat ängarna runt Tyresö slott och kyrka föreslogs bli
bebyggda med enplans radhus med platta tak,
tog kommunen fram den första detaljplanen
inom ett förnyelseområde år 1978. Det var en
mindre del av Öringe som blev försöksområde.
Samtliga fritidsbebyggelseområden var för övrigt under lång tid belagda med byggnadsförbud eller andra begränsningar för att förhindra
permanentbosättning. Under en tidsperiod på
1980-talet omfattades nästan två tredjedelar av
kommunens bebyggda delar av byggnadsförbud av olika slag.
Jag måste erkänna att i slutet på 1970-talet
var det få, om ens någon kommunpolitiker
eller tjänsteman, som insåg vilka fantastiska
bostadsmiljöer som låg och slumrade i alla
dessa områden med byggnadsförbud.
I dagsläget har kommunen 30 års erfarenhet
av detaljplaneläggning av dessa omvandlingsområden och med tanke på de stora områden
som återstår att planlägga kommer arbetet
säkert att pågå i ytterligare 30 år. I dagsläget
har alla inblandade parter (även kommunen)
insett vilka fantastiska bostadsmiljöer som redan existerar på Brevikshalvön och vilken stor
potential som finns att skapa ett unikt bostadsområde så nära Stockholm. ”Marknaden” har
insett detta för länge sedan. Där talar fastighetspriserna sitt tydliga språk.
Detaljplaneläggning i förnyelseområden är ett
komplicerat arbete med många inblandade och
det är svårt att göra alla nöjda. Vår målsättning
är dock att nå ända dit.
Peter Hellsten
stadsbyggnadschef


Skolbygget, mitten av mars 2007

Välkomna till Tyresö Brevik skola!
En ny skola

Välkomna till Brevik förskola och skola, en
vacker skola med de bästa förutsättningarna!
Vi vill erbjuda er den bästa tänkbara förskolan
och skolan, den bästa tänkbara utbildningen
och den bästa tänkbara utvecklingen. Ledord
för Brevik skola är trygghet, glädje, nyfikenhet,
inflytande, omtänksamhet och så ska vi lära oss
mycket.
Vi kommer att starta förskola, förskoleklass,
fritidshem, årskurs 1, årskurs 2. På sikt kommer
vi också att erbjuda årskurs 3-5.

Skolans samlade resurser ska användas för barnens bästa.

Start i augusti

Under våren kommer vi att inreda skolan så att
vi på bästa sätt kan ta emot era barn i augusti.
Vi kommer också att bjuda in till ett informationsmöte på skolan under våren. Information
om mötet kommer att meddelas alla som får
plats på Brevik förskola och skola samt annonseras på www.pysslingen.se

Inriktning

I skolan kommer vi att satsa extra på svenska,
matematik och engelska. Vi planerar också för
att erbjuda mer idrott och rörelse än vad timplanen föreskriver. När det gäller arbetsmetodik
kommer vi att blanda beprövat med nytt. Vi
kommer att arbeta med utvecklingsplan, portfolio och loggbok. Vi kommer att ha individen i
fokus, arbeta för välfungerande grupper
och goda kamratrelationer. Vi kommer som
Pysslingskola att arbeta för det livslånga lärandet. I förskolan kommer vi att värna om förskolans metodik.

Pedagoger

Under våren kommer vi att rekrytera skolans
pedagoger – förskollärare, grundskollärare,
fritidspedagoger och barnskötare. Vi kommer
att anställa personal till kök och städ.
Vi kommer att laga mat i eget kök. Vi kommer särskilt att satsa på att få välfungerande
arbetsteam. För att få arbete på skolan ska man
vara inspirerande, välutbildad, kunnig och
omtänksam.


Vi vill erbjuda er en trygg, spännande och glad skola.
Välkomna till Brevik skola – framtidens skola!
Anna Hansson-Bittár
rektor Brevik skola
Pysslingen förskola och skola

Utflyktsmål på hemmaplan
Stigen leder vidare till Dyviks Gård och
Dyviksmaren. Den börjar i den nordvästra änden
och följer sedan den södra branten av sjön.

Klövberget

För äventyrslystna familjer finns här grottor
att utforska. Klövbergsbranten består av nakna
klippor och man har en hänförande utsikt över
Kalvfjärden. En trätrappa leder ner till bryggor.

Telegrafberget

Ta med utflyktskorgen
och gör ett besök på
Telegrafberget.
Här fanns under 1800-talet
en optisk telegrafstation
som ingick i ett nät av
stationer som sträckte sig
från Mosebacke torg ut
mot Furusund och Gävle
i norr, Värmdölandet i
väster och via Ältaberget,
Krusbodaberget,
Telegrafberget, Dalarö
skans och vidare mot
Landsort. Detta för att snabbt kunna få fram information militärt mellan Stockholm och baserna
Med sin höjd på 84 m över havet är det den
högsta punkten på Tyresö. På toppen finns ett
utsiktstorn med sikt ända till centrala Stockholm,
Dalarö och Gustavsberg.
Parkeringsplatser finns vid
Trinntorpsbadet, varifrån vägen
till tornet är markerad.

Ällmora träsk

Från Telegrafberget leder stigen
söderut mot Ällmora träsk,
en skogssjö med höga klippor
och friskt vatten, som lämpar
sig bra för fiske. Bada kan man
göra från en liten klippudde i
sydöstra hörnet.

Dyviksmaren med Dyviks lövängar, som tack
vare ”Arbetsgruppen Dyviks lövängar” är en
museal äng, unik i stockholmstrakten. Deltag
gärna i slåttern! Se mer sid 7.

Teater på Uddby gård
I år blir det sommarteater på Uddby Gård
– intill Alby friluftsgård – både för stora
och små. Allt sker under tak.

MOTVALLS med EDWALLS

Spis för både kropp och själ!
Tyresö Teaterförening uppför Allan
Edwalls mustiga och sorgmodiga
sånger och texter. Föreställningen kommer att
spelas på gårdscaféets övervåning. Man kan
även komplettera med caféets ”Buffé á la Allan”.
Örjan Herlitz står för bearbetning och regi.
Kina Sellergren för musikalist ledning och
sånginstudering.
Premiär fredagen den 8 juni kl 20. Därefter blir det
tretton föreställningar. Se mer www.tyresoteater.se
För de små blir det barnteater i den nya
vagnhallen. NUSSEKUDDEN, med en
otrolig berättelse om hur det går när
man inte kan skiljas från sin kudde.
Premiär lördagen den 9 juni.
Biljetter till de båda föreställningarna kan köpas på The Body Shop i Tyresö  Centrum eller
på Uddby Gård från och med början av maj.
Det går också  bra att boka biljetter på
08-798 88 02.


Kul på Brevi
Välkommen till fritidsaktiviteterna i
Tyresönäs Villaägareförening!
Föreningen bildades 1942
och sedan dess har aktiviteter
nn
öv
för
barn och familj varit högt prieA
de
oriterade. Vår målsättning är att vi
nb
er
som bor på halvön ska känna igen varandra
g
och ta gemensamt ansvar så att barnen därigenom får en trygg uppväxtmiljö. Genom aktiviteterna har alla, och 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.

Sy

Morsdagspicknick söndag
27 maj 10.30
Vi träffas i korsningen ÄllmoravägenMokärsvägen. 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.

Midsommarfirande
Vi börjar onsdagen den 20 juni
18.00 med att slå gräset och
förbereda för dans och lekar. Vi
bjuder alla som hjälper till på
korv. Håll utkik efter anslag runt
ängen för närmare info.

Midsommarafton
fredag 22 juni 13.00
I år lövar vi 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 torsdagskvällar 19.00
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 1 juli 13.00

Eftersom vattnet omkring oss är en mycket populär lekplats så förstår vi hur viktigt det är att
våra barn lär sig att simma och leka på rätt sätt i
hav och sjö. I över 60 år har föreningen bedrivit
simskola här ute. Vi håller till i Breviksbadet
eftersom vattentemperaturen är gynnsammast
där. Liksom tidigare år har vi två utbildade
simlärare som sköter om undervisningen som
bedrivs varje vardag i fyra veckor, cirka en
timme per grupp.
Vid inskrivningen söndagen
den 2 juli 13.00 får du som
medlem ett inbetalningskort på 330 kr för första
barnet och därefter
175 kr per barn inom
samma familj.
För icke medlem
kostar det 500 kr
per barn. Om du
bara vill ta märken kostar det
110 kr per barn
och då tillkommer kostnad för
märke.
Åldersgränsen
neråt kommer
att ligga på fyra
till fem år, beroende på erfarenhet.
Simlärarna lägger
själva upp gruppindelning, tider, övningar mm.

Simavslutning
med uppvisning
– lördagen den 28 juli 11.00
Familjeunderhållning på högsta nivå med uppvisning, premiering, lekar mm. Ingen försäljning i år, så ta gärna med egen picknick.
Kontaktperson Synnöve Adenberg
08-770 71 44.

ikshalvön 2007
Hålltider för villaägareföreningen

Ulrika Manns (som doktorerar kring vissa växters
genealogi) att berätta om vad modern floraforskning sysslar med.

MAJ
Årsmöte tyresö villaägareförening
torsdagen den 10 maj 19.00 i Tyresö Bygdegård
Morsdagspicknick söndag 27 maj 10.30
JUNI
Midsommarslåtter - Ällmora 20 juni 18.00
Midsommarfirande - Ällmora 22 juni 13.00

Ängarna slås med lie och höet räfsas ihop och
forslas bort. Instruktion för den som önskar veta
hur man hanterar en lie. Spelmansmusik i gammal
god tradition! Cirka 11.00 ges en allmän nybörjarintroduktion om liehantering och verksamheten i övrigt.
Senast i maj vet vi om föreningen kommer att bjuda
på traditionsenlig slåtterlunch.

JULI
Inskrivning Simskolan
— söndagen den 1 juli 13.00
Simskoleavslutning
— lördagen den 28 juli 11.00
Brännboll
— torsdagkvällar midsommarängen 19.00
AUGUSTI
Brännboll
— torsdagkvällar midsommarängen 19.00

Lördag 21 juli 10.00 – Slåtter

Lördag 4 augusti 10.00 – Slåtter

De ängspartier slås, som vi inte hann med den 21
juli. Instruktion för den som önskar veta hur man
hanterar en lie. I anslutning till lunchpausen kommer
kommunekolog Katarina Ekestubbe att berätta om
samband mellan lövängshävd och trollsländornas liv.
Eventuellt släpps betesdjuren in på området under
eftermiddagen.

DYVIKS LÖVÄNGAR - Program
Du är mycket välkommen att delta i årets verksamhet
antingen du vill lära dig mer om kulturlandskapets
traditionella vård och ekologi eller om du bara vill få meningsfull och trevlig motion genom en aktiv miljövårdsinsats. Det blir nu 23 år sedan arbetsgruppen började
återställa det mycket artrika och vackra lövängsområdet.
Samling söder om Dyviksmaren. Redskap finns på plats.
Medtag arbetshandskar. Övriga upplysningar, Harald
Berg 08-770 70 61 eller Ulf Johansson 08-712 09 68.
Medtag förtäring om ej annat anges!
Söndag 29 april 10.00 – Fagning
Nedfallna kvistar och grenar räfsas ihop tillsammans med löv och fjolårsgräs till högar som bränns
eller komposteras. Syftet är att underlätta slåttern,
minska mossbildningen och att påverka näringsbalansen så att ängsfloran gynnas. I anslutning till
lunchpausen kommer Harald Berg att berätta om
Dyviks Lövängars och Dyviks Gårds 600-åriga
historia och lövängarnas historiska betydelse.

Lördag 9 juni 10.00 – Förslåtter

Högvuxen vegetation (vass och högvuxet gräs)
slås med lie och räfsas undan. Syftet är att gynna
spädare och mer lågvuxna och konkurrenssvaga
arter. En presentation av lövängarna för intresserade
sker 10.00 I anslutning till lunchpausen kommer

Lördag 1 september 10.00 – Lövtäkt,
årsmöte och eventuell höstslåtter

Traditionell hamling och lövtäkt av några hamlade
askar. Eventuell efterslåtter med lie och räfsa av
vissa högvuxna partier som djuren inte betat av.
Årsmötet hålls i anslutning till lunchpausen.

Lördag 13 oktober 10.00
– Höstarbete

Gallring och röjning av träd, buskar och sly för att
få en bättre balans mellan ljus och skugga på de
vackraste ängarna. I anslutning till lunchpausen
kommer Yngve Karlsson att berätta om sina erfarenheter från höslåtter och lövinsamling för att överleva
vintrarna 1941 och 1942.
Arbetsgruppen Dyviks Lövängar


Trafikdebatten Polisrapport
Den 6 november arrangerade
Tyresö Vägförening och Tyresönäs
Villaägareförening en mycket lyckad
debattkväll i Tyresö Bygdegård om
trafiksituationen på Brevikshalvön.
Den samlade cirka 110 personer som gavs tillfälle att debattera den besvärliga trafiksituationen
med företrädare för skolan, kommunen, bussbolaget, jaktvårdare och polisen.
De höga hastigheterna är särskilt oroväckande
för barnen och övriga oskyddade trafikanter.
Från januari till november 2006 rapporterades
20 trafikhändelser, främst singelolyckor. 15-20
viltolyckor sker per år.
Skolbarnen tycker att skolvägarna är osäkra.
Barnen vill ha riktiga cykelvägar och mer
belysning under vinterhalvåret. När kommunen tar över vägarna vid Orrnäset kommer Breviksvägen att byggas om och bli
trafiksäkrare.

Exempel på Inlägg:
• Polisen utlovade fler kontroller av beteende
och hastighet framöver.
• Man kan ringa anonymt till polisen på
08-401 77 07.
• Det som bäst minskar hastigheten är fysiska
hinder.
• Breviksvägen är för smal för målad mittlinje.
• Övergångsställen ska man ha där det inte 		
går att hitta en plats att korsa gatan.
• Siktröjning och häckklippning förbättrar 		
trafiksäkerheten.
• Siktspeglar är bra om de får sitta ifred.
• Räta ut de farligaste kurvorna.
• Vad man ska göra när man har kört på ett djur.
• Barn utan reflex på vägarna i mörker är 		
skrämmande.
• Anpassa hastigheten efter omständigheterna.
• Det är vi boende på halvön som kör för fort,
inte andra.


Tyresö närpolis kan bara konstatera att vägarna på
Brevik inte är dimensionerade för den trafik som nu finns
då antalet permanentboende har ökat högst väsentligt.
Vägarna är dåligt belysta och hastigheten för hög.
Polisen har haft aktivitetsdagar i området, framförallt i den s k ”hängmattan”. Kommunen har också
mätt hastigheten där och konstaterat att det går för
fort i backarna, dessutom kunde nykterheten vara
bättre på vägarna.
De boende måste ta sitt ansvar för sig själva i
allmänhet och för barnen i synnerhet.
Att vägföreningen snabbt tog fram reflexer till barnen i Tyresö skola var mycket
uppskattat, liksom den trafikinformation
Tyresö närpolis gav tillsammans med
lärare på skolan. 700 barn fick se film
hur man kan synas i mörker med
hjälp av de reflexer var och en fick.
Berit Almquist, ledamot i villaägareföreningen och med i vägBerit Almquist, är
föreningens valberedning, har tät
mycket engagerad i
ärendet att förhindra
kontakt med Tyresö Närpolis.
olyckor på halvön.
Claes Stjernström, polisinspektör
vid Tyresö Närpolis, arbetar tillsammans med
Kvinnliga Bilkåren på ett koncept för trafiksäkerheten för eleverna i Tyresö skola och det
kommer även att bli för Brevik skola.
– Jag tar gärna del av era åsikter om trafiksäkerheten – så ta det lugnt på vägarna så syns
vi på mötena, säger Claes.

Viltolyckor

Att man kolliderar med vilt som springer eller
står på vägen är något som kan drabba alla som
färdas på våra vägar. Ofta händer det mycket
snabbt, plötsligt kommer ”något” upp på vägen
och det bara smäller till.
Viltet använder också vägarna. Vintertid kan
det vara så att vägsaltet lockar upp dem på körbanan. Det enda sättet att undvika påkörning av
vilt är att hålla en tillräckligt låg fart.
Vid en påkörning av vilt från rådjur och större,
är det lag på att anmäla det direkt till polis. Det
är även lag på att märka ut platsen, en påse på en
kvist kan duga. Anmäls inte påkörningen rubriceras det som smitning från olycksplats.
Gäller det småvilt, ring polis/jaktvårdare för information. Avliva själv enbart om du vet hur det
ska göras. Kör försiktigt, och tänk på att viltet
inte har det trafikvett vi alltid borde ha . . .
Lennart Molander
jaktvårdare Tyresö kommun, 070-4889261

Håll hastigheten
– tänk på våra barn!

På Tyresö skola hade Polisen ett informationsmöte för barn och föräldrar
där de informerade om vikten att hålla hastighetsbegränsningen, som på
hela halvön är 50 km per timma, för att förebygga olyckor. De visade också
en film om hur dåligt man syns på vägarna vid dålig väderlek eller då det
skymmer på. Barnen tackade sedan Polisen för informationen och Tyresö
Vägförening för reflexer som delades ut bland barnen.
Nisse Grund, ordförande i Tyresö Vägförening hade inhandlat
flera hundra reflexer som delades ut till barnen på Tyresö skola.
Det blev oerhört populärt och barnen tackade och önskade god jul
genom teckningar de hade gjort.
Här nedan ett axplock av alla fina teckningar.

Många av barnen hade skrivit ner sina
tack på baksidan av
teckningen.



Tyresö Vägförening
Tyresö Vägförening och Tyresönäs Villaägareförening
har utvecklat ett mycket gott samarbete.
Vägföreningen informerar villaägareföreningens styrelsemöten om
pågående och planerade projekt och får direkt respons eller oftast
konstruktiv kritik om verksamheten. Det handlar exempelvis om
förhandlingar med kommunen om detaljplaner och huvudmannaskap för vägarna. Dessa frågor berör i högsta grad båda föreningarna och föreningarna träffas oftast vid samma bord när det ska
förhandlas med kommunen.
Eftersom Björn Hammar, ordförande i Tyresönäs Villaägareförening, tidigare under flera år har varit styrelseordförande i
Vägföreningen äger han värdefulla kunskaper om både villa- och
vägföreningen.
Inom Tyresö Vägförenings styrelse upplever vi att vi får ett bra stöd
från styrelsen i villaägareföreningen även för vårt arbete med att
förbättra trafiksäkerheten på våra vägar. Det senaste exemplet är
den debattkväll om ökad trafiksäkerhet som vi gemensamt anordnade 6 november 2006 i Bygdegården med cirka 110 deltagare.

Nils Grund,
ordförande i
Tyresö Vägförening

Några uppmaningar om vad vi behöver tänka på inför trädgårdens våroch höstarbeten för dig som har fastighet intill väg.
AKT
AM

IG!

Ta bort de farliga trafikkällorna!
Du som har hörntomt

a

lin

e
ng

a

Ev

Du som har tomt
intill vägen
Trädgrenar bör inte
hänga ned längre än
3,2 meter över gångbanan. Över körbanan och 1 meter in
över gångbanan bör
höjden vara minst
4,5 meter.
Buskar och häckar
bör, för siktens skull, inte vara högre än 70 cm
inom 2,5 meter från vägen.
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Höjden på häckar, staket eller murar bör inte
överstiga 70 cm över gatuplan. Det gäller
minst 10 meter åt vardera hållet räknat från
vägkorsningen.

Det är tomtägaren som är ansvarig!
Hälsningar
Nils Grund
Styrelsens ordförande i Tyresö Vägförening

Vad vill vi och vad gör vi i vår
villaägareförening?
TVF är en ovanligt stor villaägareförening med cirka 700 medlemmar. Vi täcker också in ett mycket
stort geografiskt område, från början av Breviksvägen med huvudsakligen permanentboende, till
längst ut på Ällmoravägen och Öringehamnsvägen där sommarstugorna fortfarande dominerar. Kan
man verkligen ena ett så stort område och så många medlemmar kring närmiljö- och boendefrågor?
Självklart kan vi inte nå full enighet i alla frågor och det är inte heller vad TVF och dess styrelse eftersträvar men det finns många frågor som binder oss samman nämligen en önskan att värna om:
•
•
•
•
•

skärgårdskaraktären
naturen och tillgängligheten till grönområden
miljön ur ett ekologisk perspektiv (vatten och avloppssystem mm)
trafiksäkerheten för alla trafikanter (bilister, cyklister och gångtrafikanter)
de evenemang som hittills TVF bedrivit (simskola, midsommardans, brännboll etc)

Dessa punkter är övergripande ledstjärnor för styrelsens arbete, framförallt i dialogen med kommunen
angående den fördjupade översiktsplanen och det fortsatta planarbetet. I och med det lokala detaljplanearbetet, där de direkt berörda fastighetsägarna blivit djupt involverade, har många nya frågor kommit upp då ”ens egen” tomt/tomtgräns/byggrätt/VA-system/”vägsnutt”/vägbelysning etc börjat diskuteras och planeras i detalj. Här kan TVF också vara ett stöd. – Ju fler vi blir desto starkare röst får vi.

Engagera dig också i Brevikshalvöns framtid!
Kom till årsmötet i Tyresö Bygdegård torsdagen den 10 maj 2007 19.00

Inregistrering och fika från 18.30. Lyssna till rektorn för nya Brevik skola, träffa gamla och nya grannar.

Betala medlemsavgiften – 200 kronor

enligt bifogat inbetalningskort. Betala gärna in årsavgiften för 2007 före årsmötet så får du rösträtt.
Var vänlig ange namn, fastighetsbeteckning samt gatuadress.

Nyinflyttad?

Välkommen som medlem i Tyresönäs Villaägareförening – föreningen som arbetar för Brevikshalvöns
permanent- och fritidsboende. Besök vår hemsida www.tvf.nu eller kontakta någon i styrelsen för mer
information.

SVARSKORT – OBS! Du kan även anmäla dig via e-post; info@tvf.nu
..........................................................................................
namn
..........................................................................................
adress, permanent
..........................................................................................
sommaradress
............................................ ............................................
telefon							
e-postadress

Jag önskar bli medlem — Årsavgiften för 2007 är 200 kronor till plusgiro 272887-1
Jag önskar hjälpa till med någon sommaraktivitet.
Jag önskar ta del i styrelsearbetet
Jag önskar en medlemsförteckningen (endast om du är eller blir medlem)
Jag önskar föreningens stadgar
Övriga önskemål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................

11

Produktion, foto: ÅSBY Stil & Bild, Tyresö – www.stilbild.se

Tyresö brygga blev en succé, ända från invigningen den 28 april 2006. Vi tyresöbor kunde ta oss längre ut i skärgården
eller in till Stockholm med Waxholmsbolagets båtar. I nära anslutning till bryggan finns busshållplats, parkeringsplatser, badplats, affär och restaurang. Bryggan kan också användas av småbåtsägare för tillfällig angöring.
Här finns också vakumsuganläggning för tömning av latrin från småbåtar.

FRIMÄRKE

TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING
Box 299
135 28 TYRESÖ

