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Hej!

Du får detta brev och inbetalningskort då du är fastighetsägare på Tyresö Dyvik. Området efter Sand-
holmarna har inte bara en storslagen natur och ett fantastiskt läge i Stockholmsregionen, utan här har 
de boende även en unik möjlighet att påverka sin närmiljö. Detta är möjligt genom ett avtal som för 
många år sedan stiftats mellan Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening, som representerar fastighetsä-
garna på halvön, och Tyresö Kommun. Avtalet möjliggör en hög grad av lokalt självbestämmande 
över exempelvis grönområden samt administration av bryggor och gör att föreningen fungerar som 
motpart till kommunen i många frågor som rör området.

Vidare kan man som medlem i Tomtägareföreningen också bli medlem i Tyresö Dyviksudds Båt-
klubb, vilken i sin tur är medlem i Båtunionen. Detta gör att du kan få rabatt hos försäkringsbolaget 
Svenska Sjö, eventuell juridisk hjälp i frågor kring båtar och båtägande, samt att alla medlemmar 
också får tidningen Båtliv.

Det mesta av ovanstående är säkert känt av de flesta, men då en del fastighetsöverlåtelser har skett 
senaste tiden och alla kanske inte har blivit informerade om föreningarna, så vill styrelsen gärna helt 
kort informera genom detta utskick. Det är viktigt att så många som möjligt av fastighetsägarna är 
medlemmar i Tomtägareföreningen och att vi alla har en stark, gemensam röst i dialogen med kom-
munen!

Om du inte redan är medlem - eller vill fortsätta vara det - så blir du det helt enkelt genom att betala 
in den årliga medlemsavgiften med hjälp av medföljande inbetalningskort. Vill man också bli medlem 
i Båtklubben adderar man den medlemsavgiften. Glöm inte att ange vem som betalar in. Möjlighet att 
påverka - allt engagemang välkomnas - ges till exempel på den årliga stämman, till vilken kallelsen 
också medföljer detta utskick.

Var med i Tomtägareföreningen för att främja våra gemensamma intressen!

Styrelsen


