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T YRESÖNÄS VILL A ÄGAREFÖRENING

VILLAPOSTEN
– för permanent- och fritidsboende på Brevikshalvön
Årgång 13 – april 2016

Tyresönäs Villaägarförening

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Onsdagen den 18 maj kl 19.00 i Breviks skolas gymnastiksal. Registrering från kl 18.30

Kommunala eller
enskilda vägar?
Vatten och avlopp
på yttre Brevik?
Framtidens barnomsorg, äldreboende, affärer och
kommunikationer?

Glöm inte att betala in
medlemsavgiften för
2016 innan du kommer
på årsmötet!
Medlemsavgiften 250 kronor betalas till bankgiro
5608-2175 eller till Swish-nummer 123 653 58 43, ange
namn och adress på Brevikshalvön som referens.

www.tyresonas.se

Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M), oppositionsrådet Anita Mattsson (S),
stadsbyggnadschefen Sara
Kopparberg svarar på dina
frågor om utvecklingen på
Brevik.

Hänt under 2015
PARKERING VID MAREN

BREVIKSTRÄFFEN LÄGGS NER

Villaföreningen har tillsammans med vägföreningen
fortsatt att driva frågan om hållbara lösningar på de
parkeringsproblem som uppstår vid Breviksmaren
under sommarhalvåret. Flera möten har hållits med
kommunen och båtklubbar och vi hyser gott hopp om
att de resterande åtgärder som krävs för att komma
till rätta med olovlig parkering på och intill vägarna i
området kommer att vidtas under 2016. Glädjande nog
har 30-sträckan runt vattnet förlängts och permanentas
att gälla året runt.

Sedan mitten av 2000-talet har vi i villaföreningen
arbetat för att få till stånd en ungdomsverksamhet på
halvön och startade därför Breviksträffen där skolbarn
haft möjlighet att träffas i skolans matsal på onsdagskvällar. Träffarna har varit mycket populära och barnen
har bland annat spelat fotboll, sällskapsspel, snackat
och fikat. Breviksträffen har möjliggjorts med hjälp
av en fritidspedagog som varit anställd av kommunen
samt frivilliga föräldrar. Bristen på lokal och drivande
föräldrar har tyvärr inneburit att träffen nu är nedlagd.
Villaföreningen fortsätter att driva kravet om en fritidsgård på halvön. Vi ger oss inte!

SIMSKOLAN
Under tre kyliga sommarveckor i juli genomfördes den
traditionella simskolan för barn och ungdomar i Breviksmaren. Stort tack till Alexandra Lundh och Ruben
Cousins-Westerberg som trots det kalla vattnet förmådde
ett fyrtiotal barn att lära sig simma och dyka. Många
simmärken togs trots det kalla vattnet och vi i styrelsen
håller tummarna för en varmare badtemperatur i år.

BREVIK SKOLAS BADBRYGGA
Föreningen har vid ett flertal tillfällen påpekat för kommunen att stigen växer igen och att rampen till bryggan
är problematisk. Tyresö kommun har lovat att åtgärda
detta under våren 2016.

MÅLAR- OCH KERAMIKKURSER

RENOVERING AV LEKPLATSEN
PÅ ÄLLMORAÄNGEN
Kontakt har tagits med Tyresö kommun för att göra i
ordning lekplatsen vid Ällmoraängen. Arbetet planeras
till våren 2016 och vi kommer bland annat att se till
att alla räcken repareras, att nya sittplatser tillkommer
samt att sand fylls på i sandlådan och runt gungorna.

ÖVERSYN AV KOSTNADER

Stort tack till dig Kerstin Driving som leder kurser för
våra ungdomar i Brevik skola. Den årliga vernissagen är
mycket omtyckt och välbesökt.

NYA WEBBENS LANSERING
Rikard Kling har under året konstruerat vår nya, fina
webbplats. Ett stort tack till dig Rikard! Hemsidan har
samma adress som tidigare: www.tyresonas.se

Villaföreningen har under året bytt redovisningsbyrå,
från Abia Konsult AB till Effectima Ekonomi AB.

www.tyresonas.se

Om föreningen

Tyresönäs Villaägareförening bildades 1942 för att ta
tillvara Breviksbornas intressen. Styrelsen arbetar ideellt
med att driva och bevaka viktiga frågor för boende på
Brevikshalvön.
VI HAR REGELBUNDNA träffar med politiker och tjänstemän

i Tyresö kommun där vi bland annat tar upp frågor som rör
utvecklingen på Brevikshalvön – inte minst vad gäller nya
detaljplaner, kommunala taxor och avgifter, kommunala bidrag
samt belysning på våra vägar. Eftersom en fjärdedel av Brevikshalvöns befolkning är barn och ungdomar är allt som rör dem
av största vikt för oss i föreningen.
VI HAR ÄVEN ett tätt samarbete och nära kontakt med Tyresö
vägförening, vilket innebär att vi alltid är uppdaterade kring
det senaste som rör infrastrukturen på Brevikshalvön.

Minnesord

Vår trogna sekreterare Erik
Almling har lämnat oss i
förtid efter en tids sjukdom.
Vi minns din humor, lojalitet
och noggrannhet. Du lämnar
en stor saknad efter dig.

Några viktiga
datum 2016

TROTS ATT ALLT fler flyttar ut till Brevikshalvön har medlems-

antalet tyvärr sjunkit till knappt 600 under de senaste åren.
Vi i styrelsen är övertygade om att alla boende har stor nytta
av att föreningen tillvaratar medlemmarnas intressen i olika
frågor, särskilt nu när vi befinner oss i en tid av förändring.
Vår verksamhet är helt beroende av att boende på Brevikshalvön ansluter sig till föreningen, vi skulle kunna bli hela
1 400 medlemmar om alla här på halvön gick med.

JUNI • MIDSOMMAR

Om du inte redan är medlem, bli det!

Söndagen den 10 juli – inskrivning
Lördagen den 30 juli – avslutning

Onsdagen den 22 juni – slåtter på Ällmoraängen
inför midsommar. Föreningen bjuder på korv.
Fredagen den 24 juni – den fina traditionen med
midsommar på Ällmoraängen återuppstår!

JULI • SIMSKOLAN

MER INFORMATION FINNS PÅ ANSLAGSTAVLOR OCH PÅ VÅR HEMSIDA

www.tyresonas.se

SVERIGE PORTO BETALT

Tyresönäs Villaägareförening årsmöte 2016
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
Resultat- och balansräkning för föregående år.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut angående
föreningens vinst/förlust.

12. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 		
		 innevarande är.
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande
		kalenderår.

Styrelsen 2016
– valberedningens förslag
Ordförande

Lena Nordström
nyval, tidigare suppleant)

Sekreterare

Kay Johansson
(nyval, tidigare ledamot)

Ledamöter

Berit Almqvist (omval)

AVS Tyresönäs Villaägareförening, Box 299, 135 28 Tyresö

VILLA
POSTEN

Kalle Karlsson
Anderssonsvägen 12
135 40 Tyresö

Nicole Kling (omval)
Christina Westin (omval)
Tyko Granberger (nyval)
Monica Norrby (nyval)
Suppleant

Nils Grund (nyval, tidigare ledamot)

Revision

Mats Govenius (omval)

Valberedning Christina Westin (nyval)
Kurt Nilsson (omval)
Monica Hallberg (omval)

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelse		 suppleanter till nästa årsmöte.
15. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
16. Val av ordförande för ett år.
17. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år samt
		 eventuellt kompletteringsval.
18. Val av styrelsesuppleanter för ett år.
19. Val av två revisorer för ett år.
20. Val av valberedning för ett år.
21. Behandling av styrelsens förslag.
22. Behandling av motioner.
23. Information från styrelsen. Frågestund (inga besluts		ärenden).
24. Årsmötet avslutas.

Grafisk form och tryck: copyodd.se
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Vi önskar alla en riktigt härlig sommar
med många salta bad!

