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BYALAG  
 

 

      ÄNTLIGEN SOMMAR OCH SEMESTER 
Information och tips från Byalaget 

  

 

Grannsamverkan  
I år t.o.m. april har ett 50-tal inbrott/inbrottsförsök genomförts i villor i Täby, vilket är något 

mindre än motsvarande period 2014 men fler än under åren 2011 -2013. Många inbrott har 

stannat vid försök. En kraftig minskning av fönsterkassettinbrott har noterats. Under perioden 

har sex gärningsmän gripits på bar gärning vid tre tillfällen. Detta har sannolikt bidragit till 

nedgången av inbrott i år. 

 

Nu stundar snart sommaren - en period som är tjuvarnas högsäsong. Se sista sidan för mer 

information om vad du som villaägare kan göra för att förhindra inbrott.  

 

Vi har inom GSV i Täby en ny GSV-bil sedan mitten av maj i år. Vi behöver flera förare. Är 

du intresserad av att köra bilen och vill veta mera hör av dig till Anders Jagraeus. 

 

                          Tack alla aktiva ”grannsamverkare”! 

 

 

Båtutflykt med Vikingaskeppet VIKING PLYM den 15 juni 

Notera nytt datum eftersom det stod fel i förra utskicket! 
Måndag den 15 juni kl. 18 – 19.30 och 19.30 - 21. Vi gör två turer under kvällen med max 20 

personer (2x10 personer). Vi har fått 25 anmälningar vilket innebär att turerna är fullbokade. 

Alla som anmält sitt intresse till turen i juni kommer få mail med besked om tid etc första 

veckan i juni. Båda turerna avgår från hamnen vid Viggbyholms båtklubb. Kom i tid! 

 

Båtutflykt med Vikingaskeppet VIKING PLYM den 30 augusti 
Söndag den 30 augusti kl. 18 – 19:30, max 10 personer. Ny möjlighet att åka med VIKING 

PLYM för dem som inte får plats i juni, med ett antal reservplatser. Anmälan till 

”byalaget@ostravallabrink.se”. Ni som anmält er tidigare behöver inte anmäla er igen. 
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Gemensam upphandling av inspektion av avloppsrör 
Vi söker medlemmar som bor i hus med gamla avloppsrör och som är intresserade av delta i 

gemensam upphandling för att undersöka sina avloppsrör med kamera. Anmäl till 

”byalaget@ostravallabrink.se” senast 30 augusti och ange även om du kan ansvara för 

upphandlingen.  

 

 

Trädbeskärning preliminärt söndagen den 6 september kl. 9 – 13,  
Tanken är att vi ska hyra in två arborister som visar hur man beskär träd och buskar. Max 20 

personer. Anmälan till ”byalaget@ostravallabrink.se” senast den 15 augusti.  

Vi behöver få in förslag på två trädgårdar som vi kommer att arbeta i. Har du en trädgård med 

lämpliga träd och buskar för demonstrationsbeskärning som du är villig att upplåta anmäl det 

till ”byalaget@ostravallabrink.se” 
 

Håll utkik på hemsidan för mer information om kommande aktiviteter. 
 

 

Årsmötet 14 april 
Årsmötet hölls som planerat den 14 april. 15 personer deltog. Styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet Styrelsen kvarstår med samma medlemmar som 2014 och med Anders Jagraeus 

som ordförande. Även valberedning och revisorer omvaldes. Läs mer om årsmötet på 

byalagets hemsida. 

 

Valborg 30 april 
Stort tack till alla frivilliga som bidrog till att göra årets Valborgsfirande till en trevlig 

familjefest. Tråkigt nog försökte någon tända på brasan under kvällen den 29:e. Tack till de 

hundägare som uppmärksammade tilltaget och tillkallade brandkåren som snabbt släckte 

elden. Ett speciellt stort tack till polisen och alla volontärer som med sin närvaro under hela 

kvällen gjorde att det blev en lugn tillställning.                         

 

 
     
 

 
 

 

 

 

STYRELSEN FÖR ÖSTRA VALLABRINKS 

BYALAG ÖNSKAR EN FIN SOMMAR!  

 

 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://joshuaceliaca.wikispaces.com/file/view/sol.jpg/226093600/sol.jpg&ir=http://joshuaceliaca.wikispaces.com/El+Sol&ig=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvnDfbdQgEz5OXYrZyeE2d4nqXzWTMRTI4fD9Hq2TANRl-7-xXBzkyu_Lf&h=600&w=567&q=sol&babsrc=HP_ss
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              Är Du nyinflyttad? 
.  

 

I så fall hoppas vi att du ska trivas i vårt område och att du vill lösa medlemskap i Byalaget. 

Fördelarna är många och kostnaden liten. Vi har 550 hushåll inom området, varav ca 80 % är 

medlemmar i Byalaget.  Här nedan beskriver vi kortfattat ett par återkommande aktiviteter.   

 

Risinsamling på våren 
I ett villaområde beskärs träd, buskar och häckar varje vår. Detta förskönar vårt område och 

skall därför uppmuntras och förenklas. Varje år anordnar därför Byalaget kostnadsfri 

risinsamling för Byalagets medlemmar. Riset körs till ”Kullen” där det blir stommen i 

Valborgsmässobålet.  

 

Valborgsmässofirande 
Valborgsmässofirande på ”Kullen” har skett under många år och arrangeras tillsammans med 

intilliggande föreningar i Ensta, Erikslund och Visinge. Firandet inleds med fackeltåg, som 

för vår del utgår från Östra Vallabrinksskolan, gemensam tändning av bålet och därefter 

traditionsenlig körsång och tal till våren. Kvällen avslutas med fyrverkeri.   

 

Släpvagn och redskap för utlåning 
Byalaget har släpvagn och partytält som byalagets medlemmar får låna gratis. För information 

och bokning, se hemsidan. 

 

Grannsamverkan mot inbrott (GSV) 

Byalaget har en väl fungerande GSV som startade 1994. Östra Vallabrink är f n uppdelat i 25 

”block” med var sitt kontaktombud. Ett huvudkontaktombud är samordnare för kontakterna 

mellan medlemmar/kontaktombud/polisen. Se mera om grannsamverkan på vår hemsida! 

 

Medlemskap 

Medlemsavgiften i Byalaget är f.n. endast 150 kr per år och hushåll. Medlemskap löses 

genom insättande av medlemsavgiften på plusgirokonto 66 77 91-8. Glöm inte att ange namn, 

adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress.  

 

Alla är hjärtligt välkomna med förslag på förbättringar, åsikter eller om du 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.  
 

 

 
 

http://www.ostravallabrink.se/
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BYALAGETS 

CHECKLISTA MOT BROTT 
 

Grannsamverkan 
Nu närmar sig årets semestrar snabbt och därmed tyvärr också tjuvarnas och inbrottens 

högkonjunktur, ”Tjuven tar inte semester”. Därför bifogar vi återigen byalagets 

”CHECKLISTA MOT BROTT".  
 

Försök få det att se ut som om huset är bebott 

 Tala om för dina grannar när du kommer att vara bortrest och informera dem om 

vem/vilka som ev. kommer att ha tillsyn till huset samt var du kan nås (telefon). 

 Stäng och lås alla fönster och dörrar ordentligt. Glöm inte källare/förråd. 

 Fäll inte ned persienner eller dra för gardiner. 

 Flytta undan värdesaker från insyn, använd gärna bankfack om du har det. 

 Vidarekoppla telefonen. Lämna absolut inga ledtrådar om frånvaro i telefonsvararen eller 

på sociala medier. 

 Lagra posten och avbeställ eller eftersänd tidningar (särskilt morgontidningar).  

 Använd timers som tänder och släcker lampor och gärna också en radio. 

 Lämna lite disk, tidningar och skräp framme. Välstädat=bortrest=inbrottsrisk. 

 

Kom överens med grannarna "Grannsamverkan" 

 Tänk på att det absolut bästa sättet att minska risken för inbrott är att försöka få huset se 

bebott ut när ni är bortresta. 

 Häng ut lite tvätt på torkvindan, flytta omkring utemöbler, kanske kan ni eller era gäster 

parkera på grannens infart eller carport. 

 Släng sopor i varandras sopsäckar. 

 Klipp och vattna gräsmattor och flytta kanske runt lite trädgårdsföremål. 

 Se till att någon tömmer din brevlåda från oönskad post, reklam etc. 

 

Hur inbrottssäkert är ditt hus 

 Har du larm? 

 Har du låsbleck som hindrar brytning vid låskolv? 

 Har du spanjolettskydd/haklås resp sparkskydd på altandörrar? 

 Har du fönsterlås? 

 Har du brytskydd på fönster? 

 Är din stege inlåst/fastlåst? 

 Har du lås som kräver nyckel för att öppna entrédörr resp altandörrar inifrån? 

 Du förvarar väl inte dessa eller andra nycklar åtkomliga om du är ute eller bortrest? 

 Har du märkt dina saker? Gravyrapparat finns att låna hos GSV:s huvudkontaktombud 

Anders Jagraeus på Brinkvägen 43. Han kontaktas per e-post byalaget@ostravallabrink.se 

eller tel. 758 71 94. 

 Har du DNA-märkt dina värdesaker? 

 

Checklistan och mycket mer om grannsamverkan kan du också hitta på vår hemsida 

www.ostravallabrink.se . Byalaget är medlem i Brottsofferjouren (BOJ) som kan stödja ev. 

brottsdrabbade hushåll. Kontaktuppgifter för BOJ hittar du på vår hemsida. 

 

mailto:byalaget@ostravallabrink.se
http://www.ostravallabrink.se/

