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T Y R E S Ö N Ä S  V I L L A Ä G A R E F Ö R E N I N G

VILLAPOSTEN 
– för permanent- och fritidsboende på Brevikshalvön

Årgång 16 – april 2019
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ÅRSMÖTE I TYRESÖ BYGDEGÅRD
15 MAJ – Årsmöte med inbjudna politiker från Tyresö kommun. 
Plats: Tyresö Bygdegård, Kyrkvägen 7.

Juni

MIDSOMMAR PÅ ÄLLMORAÄNGEN 
19 JUNI – Midsommarslåtter och förberedelser. Vi samlas för 
att röja och klippa ängen inför midsommarfirandet, föreningen 
bjuder på korv.
21 JUNI – Midsommarfirande på Ällmoraängen.
kl 13:00 Vi klär midsommarstången och spelmanslag börjar spela.
kl 15:00 Lekar och tävlingar

Juni

SEGLARLÄGER PÅ BREVIK 
TYRESÖ SKEPPSLAG har en fyrtioårig tradition att arrangera  
seglarläger för barn och ungdomar. Ett sjuttiotal deltagare lär  
sig framförallt att segla, men också sjövett och att hantera en 
segelbåt – allt under roliga och lekfulla former.
Lägerverksamheten börjar efter skolavslutning vid Nytorp,  
nedanför Brevik skola. Gå in på Tyresö Skeppslags hemsida,  
www.tyresoskeppslag.se för mer information. Anmäl era barn/
ungdomar till ett äventyr i en optimistjolle eller laser.

Juli 

SIMSKOLA PÅ BREVIK
JULI – Andra helgen i juli startar vår anrika Simskola på Brevik. 
Våra duktiga och populära simskolelärare Eleonor, Rebecka och 
Milena leder simskolan i år. Kom hela familjen, njut av medtagen 
picknickkorg och vår härliga skärgård. I hela tre veckor får barn 
med anknytning till Brevikshalvön utveckla sina simkunskaper 
vid badet i Breviksmaren. Barn från 4 år är välkomna, någon övre 
åldersgräns finns inte. För de lite äldre eller mer simkunniga är 
märkestagargruppen väldigt populär. 

SIMSKOLAN pågår från den 8 juli till 26 juli varje vardag och  
den 27 juli är det gemensam avslutning med picknick och lekar. 
Inskrivning är den 7 juli kl. 15:00 därefter delas barnen in i  
lämplig grupp.

April till oktober 

DYVIKS LÖVÄNGAR 
ARBETSGRUPPEN DYVIK LÖVÄNGAR träffas under sex lördagar. 
Med start den 20 april och avslut den 5 oktober, kan du lära dig 
mer om kulturlandskapets traditionella vård och ekologi eller  
bara få meningsfull och trevlig motion genom en aktiv miljö-
vårdsinsats. I 35 år har arbetsgruppen värnat om det vackra 
lövängsområdet som idag är naturreservat. Mer information  
och program hittar du på Villaägareföreningens hemsida.

Hålltider 2019
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Vet du vad 

som händer  

med natur-

områdena?

Föreningens hemsida:  
www.tyresonas.se

DU HAR VÄL BETALT MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2019

EGET VATTEN PÅ BREVIK  
– föreningsbesök på  
en avsaltningsanläggning



SAMRÅD MED TOMTÄGARE MED GRÄNS MOT NATURRESERVAT
DET FINNS VÄLDIGT få öppna, plana gräsytor för fritidsaktiviteter på Brevikshalvön. Därför är det viktigt att värna 
om de ytor som definieras som Aktivitetsytor för nuvarande och framtida kultur-, fritids- och sportaktiviteter.
 - Hur ser du att dessa ytor kan användas? 

Kom även och diskutera på årsmöte och lämna synpunkter på mail: ideboxen@tyresonas.se

  ZON A – SKOGSMARK

  ZON B – LÖVSKOG

  ZON C – ÄNGS- OCH HAGMARK

  ZON D – AKTIVITETSYTOR

TELEGRAFBERGETS NATURRESERVAT (kommunens förslag)

Hänt under 2018 Njut av vår vackra halvö

ÅRSMÖTE 
DEN 15 MAJ 2018 hade vi årsmöte med utfrågning av våra ledande politiker. Deltog gjorde 
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mats Lindblom (L), 
Marie Åkesdotter (MP), Anna Lund (KD), Anders Wickberg (SD), Marcus Obligado (V).

ÅRETS SIMSKOLA BLEV EN SOMMARDRÖM
35 BARN DELTOG under den varmaste sommaren på länge. Eleonor och Rebecka lärde 
simteknik och engagerade alla deltagare. Till grillkväll och märkestagning slöt ett tjugo-
tal familjer upp. Tre veckors simskola avslutades sedan i strålande solsken med fiskdamm 
och vattenlek. Det var en mycket bra sommar för simskolan.

MIDSOMMARAFTON
EFTER EN INLEDANDE ruggig förmiddag kom solen fram och midsommarfirandet blev 
till slut väldigt bra. Resning av midsommarstång, folkdans med levande musik, lekar och 
tävlingar för stora och små var ett axplock ur dagens aktiviteter. 
Tack till Martin Rosengart som varit med och arrangerade midsommarfirandet på  
Ällmoraängen. Och tack till Annika Jankell som entusiastiskt guidade oss genom lekar 
och tävlingar.

VANDRING I SKUGGAN AV EN MARKIS 
FÖRENING ARRANGERADE EN vandring i den miljö som beskrivs i boken ”BREVIKS-
HALVÖN – i skuggan av en markis”.  Under vandringen berättade bokens författare om 
de fastigheter som passerades och de människor som bott och verkat på Brevik från förra 
sekelskiftet och framåt.

BESÖK PÅ AVSALTNINGSANLÄGGNING
FÖRENINGEN OCH MATS LINGFJORD ordnade en visning av en avsaltningsanläggning. 
Förutom att säkerställa att man får drickbart vatten så både spar man grundvatten och 
tillför halvön stora mängder vatten. Mats Lingfjord berättade hur det hela fungerar och 
hur det gick till att få anläggningen godkänd. 

BASTU MED VINTERBAD
I FÖRENINGENS BASTU utfördes den traditionella jultvagningen på julaftons morgon. 
Tolv hågade medlemmar värmde sig i bastun före ett uppfriskande och hälsobringande 
vinterbad i isvak.

MÅLAR- OCH KERAMIKKURS
TACK TILL KERSTIN DRIVING som lett målar- och keramikkurser för våra ungdomar i  
Brevikskolan. Vernissagen i december och maj månad var mycket omtyckta och  
välbesökta.

STYRELSEMÖTEN
STYRELSEN HAR GENOMFÖRT tio styrelsemöten samt haft ett antal arbetsmöten.

KOMMUNSAMVERKAN 
– Telegrafbergets Naturreservat

TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING har deltagit aktivt med 
bestämmelserna för Telegrafbergets naturreservat, framförallt 
kring midsommarängarna i Ällmora. Det är bra att detta område 
skyddas från bebyggelse och annan användning. Ytor för aktivi-
teter (ZON D) måste ha kortklippt gräs och vara stora nog för en 
variation av aktiviteter både nu och i framtiden. Behov att ordna 
lek- och rastplats samt parkeringsplatser som räcker till vid mid-
sommarfirande är också framfört.

TELEGRAFBERGETS NATURRESERVAT omfattar större delen av 
skogen mitt på halvön samt även Ällmora träsk (Trollsjön) och 
Ällmora ängar. Detta gör att Klövbergets och Telegrafbergets  
naturreservat knyts samman till ett stort, sammanhållet och  
fredat naturområde på Brevikshalvön. 

STYRELSEN INFORMERAR
• Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till föreningen. Föreningens motto är ”Brevik hela livet”.  
 Brevikshalvön ska vara en plats för såväl barn som för vuxna och äldre.
• Styrelsen arbetar ideellt med att bevaka och främja gemensamma kulturella och ekonomiska intressen på 
 Brevikshalvön. Av särskilt intresse är att bevaka Breviks halvöns unika karaktär, något föreningen gör genom   
 ständig dialog med kommunansvariga.
• Det är cirka 1500 fastigheter på Brevikshalvön, av dessa är drygt hälften fast boende och övriga är fritidsboende.  
 Medlemmarna i föreningen Tyresönäs Villaägareförening är fördelade på samma sätt. 
• Styrelsen välkomnar ditt engagemang i allt ifrån infrastrukturfrågor till att plocka skräp i naturen.
• För maximal återkoppling och informationsspridning till dig som medlem vill vi ha din mailadress. Bifoga din  
 mailadress vid medlemsregistrering.

ZON D INKLUDERAR VÅR MIDSOMMARÄNG, LEK- OCH RASTPLATS

Är området tillräckligt stort 
för framtida kultur-, fritids- 
och sportaktiviteter?

Döp vandringslederna på Brevikshalvön!
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Vilken vandringsled saknas? 
Rita in på kartan och ge den ett namn här:
 

Ta foto med mobilen på alla dina förslag  
och maila till: ideboxen@tyresonas.se

www.tyresonas.se


