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INBJUDAN TILL ÅRETS RISINSAMLING 
OCH VALBORGSMÄSSOFIRANDE! 

 
Innehåll 
 

• Påminnelse om årsmöte 6 april 
• Inbetalningskort (Till dig som vill vara medlem, men ännu inte betalat avgiften.) 
• Information om risinsamling 29 april 
• Inbjudan till: 1. Valborgsmässofirandet 30 april 

2. Fågelskådning vid Angarnssjöängen söndag 7 maj  

 
Information från byalaget 
 
Årsmöte 2017 

Byalaget påminner om årsmötet torsdag den 6/4 kl. 19 i Brinkskolan. Årsmöteshandlingar 
kommer att delas ut vid mötet. Information såsom protokoll och årsredovisning kommer att 
läggas ut på byalagets hemsida. 
 
Medlemskap 
Antalet betalande medlemmar i byalaget ligger kvar på en hög nivå vilket vi ser som mycket 
glädjande.  
 
Vi har bifogat ett inbetalningskort till de hushåll som enligt våra noteringar inte har betalat 
årsavgiften för år 2017. Om du vill vara medlem i Byalaget, och ta del av Risinsamling, 
Valborgsfirande och dessutom ha möjlighet att hyra släpkärra och partytält, ber vi dig betala 
medlemsavgiften senast den 25 april 2017 så att betalningen registreras före risinsamlingen. 
 
Om du har betalat årsavgiften och trots detta fått ett inbetalningskort som påminnelse att betala 
årsavgiften för 2017 ber vi dig meddela detta per e-post till Byalaget 
(byalaget@ostravallabrink.se). Ange när du betalade avgiften så dubbelkollar vi detta. 
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RISINSAMLING LÖRDAGEN 29 APRIL 
 
Risinsamlingen är en av anledningarna till att Östra Vallabrinks Byalag har så många 
medlemmar och vi vill alla att den ska fortsätta i samma omfattning. Kommunens, 
brandmyndigheternas och åkarnas regler gör dock att vi måste ha följande begränsningar för 
risinsamlingen: 
 

• Grenarna får vara högst 7 cm i diameter och 2 m långa. Grövre grenar, stubbar, plankor, 
tryckimpregnerat virke, löv, plastpåsar och staket hämtas inte.  

 
• Vi får inte hämta på gång och cykelvägar. Ni som tidigare lämnat längs gång- och 

cykelvägar måste i stället lämna framför huset på er väg. Ett undantag, se nedan. 
 

• Hjälp oss att hålla tiderna och minska kostnaderna genom att gå samman med grannarna 
och skapa stora högar på plana hårda underlag. Högar under träd, luftledningar eller för 
långt från vägen kan inte hämtas. 
 

• Om ni är flera som lägger i samma hög så är det allas ansvar att gå igenom högarna och 
se till att högen följer reglerna ovan och att den lätt går att lasta på lastbilen. 
 

• Någon måste närvara och hjälpa till vid lastningen. Är ni inte hemma så be en granne om 
hjälp. Följ oss på twitter.com/ostravallabrink för att veta var vi är och när vi kan beräknas 
kommer till er. Färdvägen finns angiven nedan.  
 

• Vi garanterar bara hämtning av ris som är utlagt senast till kl. 08 på lördag. 
 

• Vi hämtar bara hos medlemmar som betalat för 2017. Det går bra att betala 
medlemsavgiften på 150: - i jämna kontanter till byalagets representant vid 
lastbilen. 

 
Färdvägen för risinsamlingen med start kl. 8 och med beräknad sluttid kl. 12 
 
Tiderna nedan är cirka-tider och utgår från de faktiska tiderna från 2016. Vi reserverar oss för att 
tider och resväg kan ändras. Följ oss på Twitter (twitter.com/ostravallabrink) för att få 
uppdateringar. 
 
Bil 1: Anbudsv. (kl 8) - Avtalsv. - Täbyv. – Lovisedalsv. – Pinnmov. – Klapperv. - Klippv. – 
Trädgårdsv. (kl 10) – Urbergsv. – Moränv. – Brinkv. (Täbyv. till Almv) (kl 12) – Egnahemsv. 
 
Bil 2: Glimmerv. (kl 8) – Porfyrv - Almv. – Gråstensv. - Rullstensv.(kl 10) – Brinkv. (från och 
till Almv.) – Dalv. - Fältspatsv. - Flintv. (kl 12) - Sandstensv.  
 
Bil 3: Turebergsv. (kl 8) - Stråkv. - Berghällsv. - Bergfotsv. – Häggbacken - Masurgränd - 
Ravinv. (kl 10) - Blockv. – Aspgränd (kl 12) - Gångvägen bakom Brinkv. 43-53. 
 
 
 
 



                                                                  2017-03-27                                              Sid 3 av 4 

ÖSTRA VALLABRINKS BYALAG 
E-post  byalaget@ostravallabrink.se Plusgiro  66 77 91-8  Org.nr  816 000-1726 

Hemsida  www.ostravallabrink.se 
 

 
                     
               
 
 

Ensta, Erikslund, Visingelund och Östra Vallabrink arrangerar 
tillsammans och inbjuder till sedvanligt valborgsmässofirande 

     

 
    

 INBJUDAN TILL 
VALBORGSMÄSSOFIRANDE 
VID KULLEN 30 APRIL 2017 

 

                      Program 
                                                    
 

Kl. 20.30 samlas vi som bor i Östra Vallabrink vid lekplatsen vid Brinkskolan. 
 

ca 20.45  påbörjas gemensamt fackeltåget mot Kullen. 
 
Alla över 12 år bär facklor 
 
Tågets väg 
Östra Vallabrinks gränd - Egnahemsvägen - Brinkvägen - Almvägen - gångvägen 
mellan Almvägen/Ravinvägen – Ravinvägen till höger – Stråkvägen (till vänster) - 
Blockvägen - Kullen. 
 
Kl. 21.15  Brasan tänds och körsång bjuds för att hälsa våren välkommen. 
 
Kl. 21.45 ca. Fyrverkeri – Förbjudet att ha egna smällare 
 
Ni som har ungdomar - hjälp till att hålla föräldranärvaro även efter fyrverkeriet. 
 
   

Alla önskas varmt välkomna genom Byalaget! 
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FÅGELSKÅDNING 
SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 09 

 
Byalagets medlemmar med familjer är välkomna till fågelskådning söndagen  
den 7 maj vid Angarnssjöängen. Vi kommer att få en egen guidad tur med 
fågelexperten Stefan Paulin från Angarngruppen. Vi träffar Stefan på parkeringen 
vid Angarn Örsta kl 09. Ingen anmälan behövs. Ta med lämpliga kläder, kikare 
och matsäck.  
Samma dag är det Fågelskådningens dag med olika aktiviteter kring 
Angarnssjöängen. 
 
Någon vecka in i maj månad kan man förvänta sig att de flesta flyttfåglar har 
anlänt till våra trakter. Flera arter, tex olika vadare, som rastar vid 
Angarnssjöängen för att sedan dra vidare mot norr, finns ännu kvar. 
 
Upplägget för vår vandring blir att vi går i långsamt tempo och stannar på lämpliga 
platser. Efter ett par timmar gör vi paus för fika. Turen avslutas med en 
genomgång av de arter vi sett och hört under morgonen. Hur länge vi håller på, 
bestäms av vädret, tillgången på fåglar och vad vi orkar med.  
 
Vägbeskrivning med bil från Stockholm (E18):  
Ta Roslagsvägen/E18 mot nordost och ta av mot Åkersberga vid 
Rosenkällaavfarten. Kör därefter rakt fram över den rondell som kommer efter ca 
250 meter (inte till höger mot Åkersberga). Det är först här skyltat "Angarn". Kör 
förbi kyrkan och till Örsta (ca 400 m), där det är skyltat "Naturreservat" mot 
vänster. 
  
http://www.angarngruppen.se/ 


