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Tyresönäs Villaägareförening
verkar ideellt FÖR ALLAS våra
intressen att förbättra vårt
boende på Brevikshalvön

TÄT KONTAKT
med beslutsfattare på
Tyresö kommun!
AKTUELLA FRÅGOR:
VÄGARBETEN PÅ
BREVIK
Information från Tyresö
kommun!
BYGGLOV
VA-AVGIFTER
GATUKOSTNADER
TRÄFFPUNKT
BREVIK!

OCH . . . VI HAR KUL
PÅ BREVIKSHALVÖN!
– se HÅLLTIDER sid 6
Kom med oss och låt din
röst höras för ett bättre och
trivsammare boende på vår
halvö!

Vi bevakar DINA intressen!

www.tyresonas.se

Information från Tyresö kommun

Långsiktigt arbete bevarar
skärgårdsmiljön
Allt fler vill bosätta sig permanent i vackra Östra Tyresö. För att bevara den fina miljön och skärgårdskaraktären och samtidigt möta nya krav på bekvämlighet och trygghet byggs nu infrastrukturen ut.
– Utflyttningen till Brevikshalvön kan inte stoppas, det
sker hela tiden generationsskiften, konstaterar Berit
Almqvist som bott på Finborgsvägen sedan 1983.

Nils Grund som är aktiv i både villaägarföreningen och
vägföreningen väjer inte för problematiken:
– Det är redan ont om grundvatten och det är en tidsfråga
innan alla avlopp förstör vattnet, säger han och påpekar
att utbyggnaden av vattenoch avlopp får den positiva
bieffekten att säkerheten på
vägarna kommer att förbättras oerhört genom de gångbanor och cykelvägar som
byggs när gatan ändå grävs
upp för nya ledningar.

STEG FÖR STEG UNDER LÅNG TID

Utbyggnaden sker etappvis
över lång tid. Vissa områden
är redan klara men den grova
och mycket preliminära
planeringen löper fram till
år 2030. Detta gäller bara
området väster om Trinntorp.
För den närmaste treårsperioden, 2010-2013, gäller
Måsvägens och Orrnäsets
Björn Hammar, Berit Almqvist och Nils Grund har alla tre bott lång tid på Brevikshalvön och lägger
detaljplaner som nu båda
ned mycket arbete för att alla ska ha det bra i sitt boende. Björn Hammar har sedan många år varit
vunnit laga kraft. Under flera
ordförande i Tyresönäs Villaägareförening och Nils Grund i Tyresö Vägförening. Berit är mycket aktiv,
etapper under åren 2011 till
speciellt i frågor gentemot kommunen.
2013 kommer arbete med
Tyresö kommun arbetar på olika sätt för att utveckvatten- och avlopp, el- och teleledningar begränsa
lingen ska bli hållbar för miljön och för att Östra Tyresö
framkomligheten på Breviksvägen.
ska fortsätta vara ett mycket attraktivt område. Därför
– Det kan synas länge, men vad är tre år på hundra år eltillåts inte tomter mindre än 3 000 kvadratmeter, men
ler på ett liv. Arbetet behövs, vägarna på Brevikshalvön är
det stoppar inte behovet av bättre infrastruktur. Vägar
inte dimensionerade för dagens belastning, säger Björn
måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att
Hammar, ordförande i Tyresönäs Villaägareförening.
klara den högre belastning som blir följden av ökat
året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och till- Björn Hammar har perspektiv. Huset han bor i var familjens sommarställe när han växte upp.
gängligheten för rörelsehindrade måste också ökas. Av
miljömässiga skäl måste kommunalt vatten och avlopp
byggas ut.

FISKARROVÄGEN BLIR ETT FINT
PROMENADSTRÅK
Perspektivet behövs med tanke på de kortsiktigt negativa konsekvenserna i form av trafikstörningar. Exempelvis saknas det på en sträckning
av Breviksvägen alternativa vägar. En gångväg,
Fiskarrovägen, allmänt kallad
Räddningsvägen måste därför
förstärkas för att klara nödvändiga
transporter och utryckningsfordon
då Breviksvägen inte är framkomlig.
Som bonus ökar framkomligheten
till slottet. Vägen blir ett fint promenadstråk med slätt underlag, fint
även för dem som promenerar med
barnvagn eller rullator. Arbetet på
Fiskarrovägen påbörjas redan under
sensommaren i år.

FLER FÖRBEREDANDE
ARBETEN
Den preliminära tidsplanen pekar på
att Breviksvägen från vintern 2011 till
våren 2013 kommer att ha ett körfält
avstängt en kort sträcka åt gången.
Trafiken kommer då att regleras med
hjälp av trafiksignaler som släpper
fram trafiken från ett håll i taget.
Lätta fordon – under 3,5 ton – har på
de flesta sträckor möjlighet att välja
en alternativ väg istället för att vänta
på grönt ljus vid trafiksignalen.

Fiskarrovägen förstärks för att kunna tjäna som räddningsväg för utryckningsfordon under
perioder då framkomligheten på Breviksvägen är begränsad. Stora bilden visar hur den efter
förstärkning blir ett fint lättillgängligt promenadstråk till slottsområdet, lilla bilden hur den
ser ut idag. Illustrationen nedan visar en vägsektion.
Fotograf och illustratör är Christian Nützel, Stadsbyggnadskontoret, Tyresö kommun.

I de flesta fall går det snabbast och
smidigast att invänta grönt ljus, men under korta perioder krävs att Breviksvägens båda körfält tillfälligt stängs
av. Avstängning av båda körfälten sker maximalt 20
minuter i taget och bara under vardagar kl 9-16.
I höst startar flera arbeten som syftar till att förbättra
de alternativa vägarna. Förbättringar av alternativvägar
handlar om upprättande av mötesplatser, förlängning
av några gångbanor och liknande.
För att kollektivtrafiken ska fungera smidigt kommer SL
att trafikera Brevikshalvön med småbussar med utökad
turtäthet.

Nedan: Som bonus ökar framkomligheten till Tyresö Slott & Park . . .

Med början under 2011 kommer framkomligheten på Breviksvägen att tidvis begränsas. Foto: Christian Nützel, Stadsbyggnadskontoret,
Tyresö kommun.

BRA INFORMATION
– Eftersom trafiken på Breviksvägen kommer att störas
så ska vi lägga mycket krut på lättillgänglig information
kring vägarbetet, trafiksstörningar och andra olägenheter, säger Åke Skoglund, chef för Tyresö kommuns
tekniska kontor.
För att skapa förståelse för behovet av de
insatser som görs och
för arbetsgången finns
nu en särskild webbplats för Östra Tyresö.
Adressen är www.
tyreso.se/ostra.
Innan arbetena på
Breviksvägen påbörjas
kommer en informationskrift att skickas
hem till alla fastighetsägare och i samarbete
Åke Skoglund, chef för tekniska konto- med väg- och villaförret, är själv sedan barnsben, breviksbo. eningar sprids information, både genom
Tyresönäs Villaägareförenings hemsida, www.tyresonas.
se och Tyresö Vägförening, www.tyresovagforening.se
samt via anslagstavlorna inom Breviksområdet. Redan
nu kan alla intresserade anmäla sig som prenumeranter
till ett nyhetsbrev som skickas via e-post. Utgivningen
kommer att starta i april.

– Vi vill underlätta för de boendes planering genom att
kontinuerligt informera via olika kanaler. Breviksborna
ska veta vad som görs, varför och vad de själva kan göra
för att minimera de tillfälligt negativa konsekvenserna
av arbetena, säger Åke Skoglund.
De fastighetsägare som direkt berörs av trafikomläggningar och nödvändig breddning av vissa vägsträckor
kommer att informeras direkt och i god tid om planerna.
Kommunen kontaktar berörda fastighetsägare angående markinlösen och/eller ersättning för markförändringar eller flytt av staket.

Via webbplatsen www.tyreso.se/ostra kan intresserade läsa mer om
planer och aktuella vägarbeten. Här finns också bygglovsinformation och svar på de vanligaste frågorna.

Tyresönäs Villaägareförening
och breviksbarnen!
Föreningen bildades 1942 och alltsedan dess har aktiviteter för barn och familj varit högt prioriterade. Målsättingen är att vi som bor på halvön ska känna igen varandra och ta gemensamt ansvar så
att barnen därigenom får en trygg uppväxtmiljö.
UNGEFÄR HÄLFTEN AV DE BOENDE på Brevik är medlemmar i föreningen och tack vare detta stora medlemsantal och styrelsens ideella arbete har det varit möjligt
att hålla aktiviteterna flytande. 2009 var det särskilt roligt.
Breviksbadet har utrustats med en värmestuga och omklädnadsrum för i första hand simskolans elever, som kan
värma upp sig där efter mycket vattenplaskande. Två professionella simlärare har tagit hand om barnen och ofta
avslutat dagen med att sitta inne i värmestugan och läsa
berättelser som speciellt handlar om barn och sjövett.
När simskolan är slut för dagen kan föräldrar träffas och
använda värmestugan som bastu. Det är vad vi kallar en
varm gemenskap! 2009, när simborgarmärket fyllde 75 år
uppmanade villaägareföreningen till märkestagning. 40
personer i alla åldrar fick efter 200 meters simning i det
17-20- gradiga vattnet ta emot jubileumsmärket!
JA, BARNEN ÄR VIKTIGAST för oss. Barnantalet ökar
snabbt på Brevik, dit fler och fler barnfamiljer flyttar.
Styrelsen arbetar aktivt tillsammans med kommnen
för barnens bästa och efter en enkätundersökning,
då 250 elever svarade framgick att de saknade en
egen ungdomsgård som träffpunkt på fritiden.
Villaägareföreningen har drivit frågan vidare till Tyresö
kommun, som ställt sig positiv till detta. Frågan om lokal
och ansvarig personal därtill har utretts.
TRÄFFPUNKT BREVIK blir en mötesplats för alla åldrar
under terminstid i Brevik skola, då Tyresö kommun ställer en personal till förfogande under fyra timmar per
vecka. Projektet ”Träffpunkt Brevik” får en prövotid på
en och en halv termin för en utvärdering. En bra början,
tycker vi i styrelsen!
EN FOTBOLLSPLAN HAR BYGGTS intill Brevik skola och
vi hoppas nu på att få anlägga en badplats i Kalvfjärden
alldeles nedanför skolan.

Varm och skön gemenskap i Breviksbadets värmestuga!

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR som binder oss samman och
som vi värnar om är;
• Skärgårdsnaturen och tillgängligheten till 			
grönområdena
• Miljön ur ett ekologiskt perspektiv (vatten- och
avloppssystem mm)
• Utbyggnaden av Brevikshalvön, bygglov mm.
OCH . . . VI HAR KUL PÅ BREVIKSHALVÖN !
Morsdagspicknick är en tämligen ny aktivitet
då Ällmoraängen städas upp och snyggas till inför
Midsommarfestligheterna, som är en gammal tradition.
En annan tradition på Ällmoraängen är
Brännboll på somriga torsdagskvällar, dit många kommer också för att umgås och grilla korv . . .

Det är enkelt att bli medlem. Sätt in din medlemsavgift, 200 kronor, på pg 27 28 87-1,
skriv namn och adress eller ditt fastighetsnummer, så är det klart!

Besök vår hemsida www.tyresonas. se, och det blir ännu enklare!

Engagera dig du också!
Styrelsen 2010 – förslag från valberedningen
LEDAMÖTER – adresser, se hemsidan
Björn Hammar, Charlotte Edenius, Synnöve Adenberg, Berit Almqvist, Erik Almling och Gustav Kjellberg. En vakant.

SUPPLEANTER – Nils Grund och Barbro Åsby
REVISORER – Mats Govenius och Lena Nordström. VALBEREDNING – Lena Sundberg, Rolf Lagerholm, Nils Grund

MAJ

Årsmöte – torsdagen den 6 maj 19.00 i Brevik skola
Morsdagspicknick – Ällmoraängen – söndag 30 maj 10.30

JUNI

Midsommarslåtter – Ällmoraängen – onsdagen den 23 juni 18.00
Midsommarfirande – Ällmoraängen – fredagen den 25 juni 13.00

JULI

Simskolan – Breviksbadet. Inskrivning — söndagen den 4 juli 13.00
Simskolan – Breviksbadet. Avslutning — lördagen den 24 juli 11.00
Brännboll – torsdagskvällar på midsommarängen 19.00

AUGUSTI

Brännboll – torsdagskvällar på midsommarängen 19.00
Dyviks lövängar - kontakta Harald Berg, 08-770 70 61
TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING
Box 299, 135 28 TYRESÖ – Plusgiro 27 28 87-1

PRODUKTION, FOTO: ÅSBY Stil & Bild, TYRESÖ - www.stilbild.se
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