FRAMTIDEN PÅ BREVIKSHALVÖN
– och nyttan med att ha en förening
Som medlem i Tyresönäs Villaägareförening bidrar du
till att vi tillsammans kan fortsätta engagera oss i frågor
som berör alla som bor på Brevikshalvön. Det kan handla
om att bevara vår fina miljö, att anordna trivselaktiviteter
eller samverka i dialoger med kommunen.
FÖRENINGEN ÄR EN juridisk person men inte ett företag

och medlemmarna är heller inte kunder. Se föreningen
och ditt medlemskap som en kraft där vi tillsammans
engagerar oss för framtiden på halvön. När du blir
medlem visar du att du vill ha föreningen kvar.

IDAG KAN FÖRENINGEN som juridisk person ge stöd och
exempelvis teckna avtal, ta försäkringar, betala ersättning
till bland annat simlärare och musikanter på midsommar.

SOM MEDLEM
VISAR DU ATT
DU VILL HA
FÖRENINGEN
K VAR!
Årgång 17 – april 2020

LÄS MER OM fördelarna med ditt medlemskap, våra stad-

gar och om historien om Tyresönäs Villaägareförening på

www.tyresonas.se

FRAMTIDEN

TYRESÖNÄS VILLAÄGAREFÖRENING hoppas kunna fortsätta utveckla sitt arbetet 2020 och då är du som medlem
mycket viktig.

på Brevikshalvön – med eller utan förening?

Ser fram emot att ses på årsmötet 12 maj!

JU FLER SOM bidrar desto trevligare och enklare blir det

att planera och genomföra föreningens aktiviteter. För
att vi ska kunna fortsätta den här resan tillsammans
på Brevikshalvön behöver föreningen öka antalet medlemmar 2020. Utan föreningen riskerar denna typ av
verksamhet att helt upphöra.

UNDER 2020 HOPPAS vi att fler medlemmar vill engagera
sig. Kanske organiserar några en loppmarknad? Andra
kanske vill ordna en föreläsning eller en skräpplockarjogg? Styrelsen välkomnar alla initiativ och står beredda
att hjälpa till.

KOM IHÅG!
Medlemsavgiften för 2020 behöver
du betala innan du kommer till
årsmötet, går bra att swisha eller
använd inbetalningsavin på insidan.
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Aktuella och eventuella frågor för föreningen 2020

Polis pratar om
brott och lokal
grannsamverkan
på årsmötet.

Årsmötet kommer sedvanligt ha sin dagordning och i år behöver styrelsen parallellt
se över vilka förväntningar och vilket intresse det finns att ha en förening som
stöd i dialoger med kommunen och för miljön och den fortsatta trivseln på Brevikshalvön.
AKTIVITETSGRUPPER FÖR
OLIKA INTRESSEN?

INBROTT OCH STÖLDER
– ETT ÖVERGÅENDE
PROBLEM?

Är du intresserad av att sitta
med i styrelsen, engagera dig i
en aktivitetsgrupp eller jobba
med föreningens hemsida?

Ökad efterfrågan av grannsamverkan mot brott – hur använder

Anordna loppmarknad, ordna
eller håll en föreläsning, Träna
tillsammans eller anordna en
tävling i skräpplockning ...?

Som ett nav för lokala grannsamverkans-grupper på
Brevikshalvön?

Tillsammans med föreningen
och andra medlemmar blir det
”10 gånger enklare” att dra igång
aktiviteter.

Alla insatser välkomnas, små
insatser spelar stor roll för att få
en livlig förening.

vi föreningen?

Skapa sluten grupp i lämplig
app eller liknande?
Annat?

- Just det en förening är till för!

MISSA INTE ÅRSMÖTET 12 MAJ
AKTUELLT! Polisen och kontaktperson för en

Kom ihåg
medlemsavgif
t
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KANSKE JUST DU KAN
BIDRA MED NÅGOT TILL
FÖRENINGEN?

Läs om föreningens
verksamhet 2019
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grannsamverkansgrupp pratar om att skydda
sig mot brott.

VAD HAR DU för framtidsvisioner om aktiviteter

e n!

och miljön på Brevikshalvön?

KOM PÅ MÖTET för att lyfta in dina intressen i

föreningsarbetet så ser vi vad vi kan skapa
tillsammans.
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Föreningens hemsida:
www.tyresonas.se

Hänt under 2019

Hålltider för

Tyresönäs Villaägarförening välkomnar alla medlemmar till

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRENINGSAKTIVITETER 2020

ÅRSMÖTE TISDAG 12 MAJ 2020

Den 15 maj 2019 enligt sedvanlig tradition. Politiker och
tjänstemän var inbjudna för att berätta om nya detaljplaner,
utbyggnaden av väg, vatten och avlopp.

MIDSOMMARAFTON

Maj
ÅRSMÖTE I TYRESÖ BYGDEGÅRD

Registrering från kl 18:30, mötet börjar kl 19:00
Tyresö Bygdegård, Kyrkvägen 7

Tyresönäs Villaägareförening välkomnar till årsmöte 12 maj.
Där får du möjlighet att samtala med inbjudna representanter från Tyresö kommun och polis i aktuella frågor som
rör Brevikshalvön.

Mer information finns på www.tyresonas.se

DAGORDNING

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.

1.
2.
3.
4.
5.

j Tack till Martin Rosengart som arrangerade, Annika

6.

Jankell som entusiastiskt guidade oss genom lekar och
tävlingar. Tack även till årets grindpojkar.

7.
8.

Juni
MIDSOMMAR PÅ ÄLLMORAÄNGEN

10.

17 JUNI – MIDSOMMARSLÅTTER OCH FÖRBEREDELSER.

12.

9.
11.

Kl 18:00 Vi samlas för att röja och klippa ängen inför
midsommarfirandet, föreningen bjuder på korv.

13.
14.

19 JUNI – MIDSOMMARFIRANDE PÅ ÄLLMORAÄNGEN.

SIMSKOLA – TILL NYTTA OCH NÖJE
36 barn och ungdomar deltog i simskolan. Eleonor och Milena
lärde ut simteknik och engagerade alla deltagare. Under de
tre simskoleveckorna skedde även märkestagning och
möjlighet till grillning vid stranden. Simskolan avslutades
som alltid med diplomutdelning, fiskdamm och vattenlekar.

j För många ger detta väldigt bra sommarminnen

samtidigt som de har det roligt och antingen lär eller
blir bättre på att simma.

j Bastun står alltid redo och det är skönt de dagar solen
inte vill titta fram.

16.

Kl 15:00 Lekar och tävlingar.

18.

börjar spela.

21.
22.
23.
24.

NATURESERVATET

STYRELSEMÖTEN

Glöm inte att ange namn, e-post och din adressINBETALNING/GIRERING
på Brevikshalvön

INBETALNING/GIRERING AVI

Årsavgift 2020
Ange namn och adress på Brevikshalvön,
samt din e-post.
Betalningsavsändare

j

TAG KONTAKT MED OSS!

Betalningsavsändare

Styrelsen har genomfört tio styrelsemöten samt haft ett antal
arbetsmöten.
www.tyresonas.se

BG 130 spec

Sänd ett mejl till info@tyresonas.se
om du har idéer och är intresserad
av att engagera dig i aktiviteter
på Brevikshalvön!  

Utbyte av gamla anslagstavlor är påbörjat och fortsätter
under våren 2020.

BANKGIRO 5608-2175

SWISH 123 653 58 43

Tycker du att det skulle vara kul med en loppmarknadstradition på halvön så är vi i föreningen beredda att tillsammans
få det att hända.

NYA ANSLAGSTAVLOR

19.
20.

Anmälan för simskolan 2020 är öppen och görs via hemsidan.
Simskolan är för barn från fyra år. Inskrivning sker den
5 juli. Simning pågår vardagar från måndag den 6:e juli till
fredag den 24:e med avslutning den 25:e juli. Föreningen
anordnar simskolan och föräldrar hjälper till vid avslutningen.

Vår & Höst
LOPPMARKNAD?

Tyresönäs Villaägareförening har direkt påverkat regler och
skötselplaner för Telegrafbergets naturreservat så att aktiviteter på Ällmoraäng kan fortsätta.

17.

Juli
SIMSKOLA PÅ BREVIK

j Alla barn och ungdomar är välkomna till en fantastisk
och viktig sommaraktivitet.

15.

Kl 13:00 Vi klär midsommarstången och spelmanslag

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.
KOM
IHÅG
Val av ordförande för mötet.
AT T
B
E
T
A
Val av sekreterare för mötet.
LA M
EDLE
MS AVGIF
Val av två protokolljusterare och rösträknare.
TEN,
2
5
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
0 KR,
FÖRE
ÅRSM
Fastställande av föredragningslista.
ÖTET
Fastställande av röstlängd för mötet.
2020!
Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
Resultat- och balansräkning för föregående år.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut angående föreningens vinst/förlust.
Styrelsens förslag till verksamhet och budget för innevarande år.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter till nästa årsmöte.
Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
Val av ordförande för ett år.
Val av halva antalet styrelseledamöter för två år samt eventuellt kompletteringsval.
Val av styrelsesuppleanter för ett år.
Val av två revisorer för ett år.
Val av valberedning för ett år.
Behandling av styrelsens förslag.
Behandling av motioner.
Information från styrelsen. Frågestund (inga beslutsärenden).
Årsmötet avslutas.

Betalningsmottagare

Tyresönäs Villaägarförening
öre

Belopp kronor

Till bankgironr (ifylls alltid)
Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)

Belopp kronor
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Betalningsmottagare

BG 130 spec

ÅRSMÖTE

#
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öre
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Till bankgironr (ifylls alltid)

5 6 0 8

www.tyresonas.se
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