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BYALAG  
 

 

HÖSTENS AKTIVITETER 
Information från Byalaget 

  

Innehåll 

 Fågelskådning i Angarn söndagen den 28 september kl 07:30 – ca 10:00 

 Bakluckeloppis vid Willys söndagen den 5 oktober kl 13 – 15 

 Besök på Täby Galopp den 12 oktober kl 12:30 

 Nyinflyttad? 

 

 

Fågelskådning i Angarn 
Söndagen den 28 september kl 07:30, samling vid parkeringen vid Angarn. 

 

Välkomna på guidad tur i Angarn. Hösten är den bästa perioden för att se rovfåglar, och vår 

kunniga guide har varit väldigt uppskattad under de två tidigare fågelskådningar vi genomfört.  

Mer information på http://www.angarngruppen.se/ 

 

Ta med matsäck och kikare. Kläder efter väder. Ingen föranmälan behövs. Gratis deltagande. 

 

Samåkning: Maila byalaget@ostravallabrink.se senast den 25 september om du vill samåka så 

försöker vi ordna det. 

 
Bil från Täby  

Kör Norrtäljevägen/E18.  

Ta av vid avfart 187 mot Åkersberga.  

Kör till rondellen. Ta andra avfarten mot Angarn.  

Fortsätt mot Angarn, där kyrkan ligger till vänster i korsningen.  

Kör rakt fram till skylten Angarnssjöängens naturreservat. Sväng vänster.  

Kör in på parkeringen. 

 

 

Bakluckeloppis – Välkommen att sälja och köpa! 
Söndagen 5 oktober kl 13-15 på övre delen av parkeringen vid Willys. 

 

Passa på att rensa förråd, vind och källare! Sälj allt från urvuxna kläder och skor, vinter- eller 

sommarsportutrustning och cyklar till husgeråd, prydnadssaker eller en och annan förvuxen 

trädgårdsväxt. 

 

Begränsat antal platser så kom i tid om du vill sälja. Ingen föranmälan behövs. Gratis 

deltagande. 

http://www.angarngruppen.se/
mailto:byalaget@ostravallabrink.se
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Täby Galopp 
Söndagen den 12 oktober kl 12:30, samling 12:25 utanför entrén. 

 

Välkommen att följa med till Täby galopp. Vi kommer att få en guidad rundtur med 

information om hur galoppen fungerar, se på anläggningen, tävlingarna etc. De som vill kan 

spela och även äta i restaurangen. 

 

Byalaget står för entrékostnaden. 

 

Kontakta Byalaget per e-post byalaget@ostravallabrink.se om du är intresserad av att delta. 

Anmälan senast den 6 oktober.  

 

 

Nyinflyttad? 
Är du nyinflyttad i Östra Vallabrink? Då hälsar vi dig välkommen till vårt fina område! 

 

Vi hoppas att du vill bli medlem i Byalaget. Medlemsavgiften i Byalaget är 150 kr per år och 

hushåll. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 66 77 91-8. 

Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.  

 

Alla är hjärtligt välkomna med förslag på förbättringar, åsikter eller om ni vill ta en aktiv roll 

inom Byalaget! Mer information om och från Byalaget hittar du på www.ostravallabrink.se 

eller genom att kontakta någon av styrelsemedlemmarna på den gemensamma e-postadressen 

byalaget@ostravallabrink.se.  

 

 

 

 

 

 

 

Byalaget önskar all medlemmar en  

skön sensommar 

http://www.ostravallabrink.se/

