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VI KAN PÅVERKA VÅR FRAMTID PÅ HALVÖN.
- VAD OCH HUR VILL DU PÅVERKA?
Som medlem eller styrelsemedlem?

Du som bor permanent eller har fritidshus på halvön
idag är antingen medlem eller inte medlem i den
lokala villaägareföreningen. Vi som jobbar i
föreningen vet att vi behöver bli flitigare på att
förklara vad vi gör, hur, varför och för vem vi
engagerar oss i miljön och trivseln på halvön. Här gör
vi det:

Vems röst
hörs bäst?
En fastighetsägare
utan förening?

Fastighetsägare i
en förening?

Vad gör Tyresönäs Villaägareföreningen och
vilka engagerar sig i denna förening idag?

- Det är för dig och mig och för våra intressen
som föreningen finns. Utan oss, ingen förening.

Styrelsen i Tyresönäs Villaägareförening
arbetar ideellt med att driva och bevaka viktiga
frågor för boende på Brevikshalvön. Som
föreningsmedlem kan du få stöd i samråd med
exempelvis kommunen och få ett större gehör för
gemensamma intressen. Det är medlemmarna i
föreningen som utgör kraften tillsammans med
styrelsen. Förutom vår tappra styrelse så finns
idag några aktiva medlemmar som engagerar sig i
olika intressen såsom midsommar och träning på
ängen, simskola, bastun och vandring
i Breviks historia.

Fördelen med att ha en fungerande och engagerad
villaägareförening är dels att vi blir starkare
tillsammans, kan påverka bättre och det blir både
roligare och lättare att få saker gjort. Nu behövs ditt
engagemang och medlemskap mer än nånsin.
Lyckas vi på halvön att tillsammans öka
medlemsantalet igen och rekrytera in
nytt syre till styrelsen har vi nästa år
årskalas
ett 80-årskalas att se fram emot!

80

2022?

Villaägareföreningens bastu vid Breviksmaren är ett initiativ
av föreningsmedlemmar, likaså simskolan.

” - Ju fler föreningsmedlemmar vi
är på halvön desto mer rogivande
och roligare blir det att ro.

Fler
möjligheter i
förening

Styrelsen söker fler krafter
Idag består styrelsen av några få tappra
medlemmar med olika ansvar och här behövs fler
krafter så tveka inte. Skicka ett mejl till
info@tyresonas.se och berätta om dig och ditt
engagemang, vad du brinner för och hur du vill
och kan bidra. Skicka ditt mejl redan idag eller
senast den 15 augusti, märk VALBEREDNING.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Boka in

ÅRSMÖTE
18 oktober

Så här blir du medlem!
KLICKA PÅ TEXTEN

www.tyresonas.se/medlemskap

Sandra, aktiv medlem i
Tyresönäs Villaägareförening
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SOMMARENS PROGRAM
SIMSKOLAN 5-23 juli – ansökningar kommer in

och vi ser fram emot ännu en underbar simskola
med Breviks barn och sommarbarn som vill lära sig
simma. Mer information och anmälningsformulär
finns på webbplatsen.
TRÄNING PÅ ÄNGEN – HÅLL UTKIK!
I sommar blir det kostnadsfria träningspass för
medlemmar på Ällmora äng. Vi uppdaterar på
webben vilka datum som gäller längre fram.

FRÅGOR SOM BERÖR
FÖRENING PÅ SPARLÅGA. Det ”nya normala”
påverkar oss alla. Även innan pandemin såg vi en
gleshet i antal medlemsansökningar. I och med
denna information hoppas vi öka kännedomen
om föreningens existens och syften. Vi behöver
ett uppsving i engagemang igen för att klara av att
samordna trivselaktiviteter och ha dialoger om
halvöns framtid framöver.
Trots sparlåga har föreningsmedlemmar fått några saker att hända 2021:

MIDSOMMAR PÅ ÄNGEN
2022
Inför att anordna midsommar på
Ällmora äng 2022 så behöver vi fler MIDSOMMAR
2022
krafter som kan ansluta så att vi får
uppleva halvöns fina tradition igen.
VALBEREDNING PÅGÅR – ÄR DU DEN VI SÖKER?
Är du eller vet du någon som är intresserad, eller
skulle passa att ingå i föreningens styrelse? En
hobby där du kan göra skillnad och bidra i
utveckling och möjligheterna för ökad trivsel på
halvön. Kontakta eller tipsa oss!
VILLAPOSTEN I MEJLBOXEN? Vi planerar för en
digital VILLAPOSTEN framöver. Anmäl din
mejladress när du registrerar ditt medlemskap
om du inte vill missa den.

HÖSTENS KOMIHÅG
ÅRSMÖTE 18 OKTOBER
Vi hoppas att kunna bjuda in till årsmöte och då
även med möjlighet att se det live digitalt. Är du en
medlem som vill hjälpa till för att få detta att hända
– hör av dig till oss!

MEDLEMSINITIATIV:
Ällmora äng har fått
ny lekplats och ängen har
jämnats ut. Att uppdatera
föreningens anslagstavlor
är ett annat initiativ av
aktiva medlemmar.

RÖDHAKE
Kommunens
samråd
DL 23/6

Är det här en fråga som berör dig?
Ta med dig frågan in i föreningen.
Vi tillsammans har då möjlighet att med
gemensam kunskap och kraft samråda och reda
ut vilka möjligheter vi har att påverka inför
kommunens nästa steg. Läs mer om kommunens
planer för Rödhake på kommunens webbplats,
www.tyreso.se. Sista datum för oss att tycka till är
23 juni 2021. Välkommen att kontakta oss om du
vill samråda tillsammans med föreningen för att
stärka din röst: info@tyresonas.se.
Grannsamverkan mot brott. Är
GRANN
det
en fråga vi ska förena oss kring?
SAMVERKAN?

AKTIVITET I HÖST? LOPPIS SÅKLART!
Erkänn att du har perioder där du rensar och likväl
ÅTER
fyndar, hamstrar och rensar igen? Du är nog inte
ensam. Kontakta oss så gör vi något tillsammans VINNING?
med likasinnade.

Må
väl!

www.tyresonas.se

Skön sommar önskar vi i styrelsen

