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BYALAG  
 

Äntligen sommar och semester! 
 

Information och tips från Byalaget 
  
 

Kommande aktiviteter 
 
 
Studiebesök med ölprovning på Roslags Näsby bryggeri,  
torsdag 7 september kl. 18. 
Varmt välkomna på studiebesök med ölprovning på Roslags Näsby Bryggeri! Vi 
får en privat visning av bryggeriet och våra lokala ölbryggare förklarar vad 
utrustningen är till för och går igenom hela bryggeriprocessen med oss. När vi är 
nöjda och har frågat färdigt sätter vi oss till bords och provar öl av olika typer, 
diskuterar smaker, öltyper, recept och tekniker. Till ölen serveras lättare tilltugg. 
Besöket tar två timmar. För mer info om bryggeriet se http://roslagsnasbybryggeri.se/	 
 
Tid: Torsdag 7 september kl. 18.00 
Kostnad: 200 kr per person 
Antal deltagare: Max 20 st. (endast för medlemmar i byalaget) 
 
Boka din plats genom att maila byalaget@ostravallabrink.se senast den 15 
augusti, så får du mer information om platstillgång, betalning och avbokning. 
Först till kvarn gäller!  
 

 
Håll utkik på hemsidan för mer information om kommande 

aktiviteter. 
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Årsmötet  
Årsmötet hölls som planerat den 6 april i Brinkskolan. 13 personer deltog. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Anders Jagraeus omvaldes som ordförande. 
Victoria Adolfsson, Mats Jonsson och Joakim Sahlström valdes in i styrelsen. 
Katarina Hjertvik avgick ur styrelsen. Styrelsen består av Anders Jagraeus, 
Gabriella Cohen och Tomas Björkholm, Victoria Adolfsson, Mats Jonsson och 
Joakim Sahlström. Till valberedning omvaldes Ulf Knutsson, Hans Ramström 
och Clas Viotti (sammankallande). Revisorerna omvaldes. Inga motioner eller 
övriga frågor hade lämnats in.  
 
Valborgsmässofirandet 2017 
Årets valborgsfirande vid Kullen hade lockat mer än 300 personer med 
fackeltåg, härlig brasa, fin körsång och ståtligt fyrverkeri. Polisens närvaro 
under kvällen bidrog till att firandet gick mycket lugnt till väga. Ett stort tack 
från byalaget till alla som bidrog till ett lyckat arrangemang, speciellt ett tack till 
Robert Stopp som ”räddade fackeltåget” som höll på att få ställas in. 
 
Fågelskådning den 7 maj 
Nio byalagsmedlemmar mötte upp till fågelskådningen vid Angarnssjöängen. 
Vi fick en fin förmiddag under ledning av fågelexperten Stefan Paulun. Totalt 
observerade gruppen 40 st. olika fågelarter.  
 
Gemensam upphandling 
Styrelsen uppmanar medlemmar att komma med idéer till gemensam 
upphandling. Tidigare har upphandling av bl.a. trädfällning, avloppsbesiktning, 
luftvärmepump och garageport genomförts. 
 
Grannsamverkan  
I år tom april har inbrotten i villor i Täby ökat med 78 % jämfört med 2016. 
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 förhindar 
inbrott.  
Vi har inom GSV i Täby en GSV-bil som i maj rullat i fyra år. Bilen kör dagtid 
vardagar i hela Täby med frivilliga förare. Är du intresserad av att ställa upp 
som förare hör av dig till Anders Jagraeus. 
                   
 

                                                                             
 

Styrelsen i Östra Vallabrinks Byalag 
önskar alla en härlig sommar! 
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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. 
• 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 alla saker du inte vill bli av med vid ett inbrott? 
 
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. 
 
Tack alla aktiva ”grannsamverkare”! 


