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Byalagstyrelsen önskar alla gamla, nya och 

blivande medlemmar ett riktigt  

Gott Nytt År! 
 

Östra Vallabrinks Byalag 
Välkommen som medlem i Östra Vallabrinks Byalag (ÖVB) år 2015. Byalaget består av 542 hushåll 

varav ca 3 av 4 varit medlemmar i Byalaget under de senaste åren. Som medlem kan du kostnadsfritt 

låna ÖVB:s släpvagn och partytält. Släpvagnen och partytältet bokas via vår hemsida 

www.ostravallabrink.se. Även en lång stege och en lång elektrisk häcksax finns att låna. 

 

År 2014 genomfördes en hel del aktiviteter för våra medlemmar förutom den årligen återkommande 

populära aktiviteten med risinsamling och Valborgsfirande. Byalaget arrangerade t.ex. Fågelskådning 

vid Angarn, guidad tur i Gamla Stan, bakluckeloppis vid Willys samt guidad tur vid Täby Galopp. 

 
Aktiviteter under år 2015 
Nedanstående aktiviteter är planerade under 2015 för Byalagets medlemmar. Håll utkik på hemsidan 

för mer information. Vi tar gärna emot förslag på nya aktiviteter för år 2015. Kontakta i så fall 

styrelsen på byalagets e-postadress byalaget@ostravallabrink.se.  

 
 

AKTIVITET DATUM 

Sista dag för att lämna motioner till 

årsmötet 

Tisdagen den 17 mars 

Årsmöte Tisdagen den 14 april  

Risinsamling 26 el 27 april – information om datum kommer 

Valborgsmässoafton vid Kullen Torsdagen den 30 april 

Visning av nya Brinkskolan med 

korvgrillning 

Före sommarsemestern – exakt datum inte bestämt 

Tur med Vikingabåten PLYM Efter sommarsemestern – v 34, exakt datum inte 

bestämt 

Arborist dag Under JAS månaderna (Juli Augusti September) – 

exakt datum inte bestämt 
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Medlemskap 
Vi hoppas att alla, såväl gamla som nya hushåll, fortsättningsvis vill vara med och stödja vår 

verksamhet. Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och år, och kan sättas in med bifogat 

inbetalningskort eller på plusgirokonto nr 66 77 91-8.  Din inbetalning vill vi gärna ha senast  

2015-03-31. Kom ihåg att ange namn och adress, telefonnummer och din e-postadress.    
 

Grannsamverkan (GSV) 
GSV är en verksamhet startad av polisen och försäkringsbolagen. Målsättningen är att motverka alla 

former av brott. Grannsamverkan förvaltas av Byalaget och bygger på aktiv medverkan bland boende 

i Östra Vallabrink. Vi är övertygade om att vår verksamhet med GSV aktivt bidrar till att begränsa 

brottsverksamheten. 

 

Vi vill därför rikta ett stort tack till alla engagerade kontaktombud, tack för att ni ställer upp. 

 

Kontaktombud finns numera i alla GSV-block. Information om de olika kontaktpersonerna för 

grannsamverkan finns på hemsidan www.ostravallabrink.se se länken Grannsamverkan och klicka 

sedan på länken Till förteckning över kontaktombud/blockgränser. Kontakta kontaktombudet i ditt 

block om du vill ha information från polisen. 

 

Påminnelse om erbjudandet med stöldmärkning från Eurosafe 
Inbrotten i Täby har fortsatt att öka under 2014. Vi påminner om vårt tidigare erbjudande till alla 

medlemmar om stöldmärkning av värdefulla ägodelar som t ex dator med hjälp av konstgjort DNA 

från Eurosafe. Kontakta Byalaget vid eventuella frågor. För närvarande har ca 80 villaägare nappat på 

erbjudandet. 

 

Genomförd trädfällning  

En lyckad gemensam upphandling av trädfällning för medlemmar utfördes under 2014. Ca 60 träd 

fälldes i området och priset vi fick betala var långt under det normala. 
 

Nyinflyttad? 
Är du nyinflyttad och har inte fått välkomstbrevet. Maila då till byalaget för aktuell info. 

 

 
ÖSTRA VALLABRINKS BYALAGS STYRELSE 

I JANUARI 2015 

 
 

 Anders Jagraeus, Catarina Sjöstedt,  
Katarina Hjertvik , Tomas Björkholm, 
Terese Holmquist och Gabriella Cohen                                                           
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