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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 2019. Byalaget består av 544 hushåll 
varav c:a 80 % varit medlemmar i Byalaget under de senaste åren. Som medlem kan du kostnadsfritt 
låna ÖVB:s släpvagn och partytält samt delta i aktiviteter som Byalaget ordnar. Släpvagnen och 
partytältet bokas via vår hemsida www.ostravallabrink.se. 
 
Under 2018 genomfördes två aktiviteter för våra medlemmar förutom den årligen återkommande 
populära aktiviteten med risinsamling och Valborgsfirande. Byalaget arrangerade ett studiebesök med 
ölprovning på Roslags Näsby Bryggeri i april. Under augusti startade byalaget också en gemensam 
upphandling av relining av gamla avlopp. I skrivande stund har vi 25 anmälda. 
 
Aktiviteter under år 2019 
Nedanstående aktiviteter är planerade under 2019 för Byalagets medlemmar. Årsmötet är planerat till 
torsdag den 11 april. Håll utkik på hemsidan för mer information. Vi tar gärna emot förslag på nya 
aktiviteter. Kontakta i så fall styrelsen på byalagets e-postadress byalaget@ostravallabrink.se.  
 
 

AKTIVITET DATUM 
Sista dag för att lämna motioner till årsmötet Torsdag den 13 mars 

Årsmöte Torsdag den 11 april 
Risinsamling Lördag den 27 april 
Valborgsmässoafton vid Kullen Tisdag den 30 april 
Guidad tur Information kommer senare 
Inbrottsvarning!  Se sid 3 och 4 
Märk-DNA- Kampanj Se sid 3 
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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 2019-03-31. Kom ihåg att ange namn och adress, 
telefonnummer och din e-postadress.    
 
Nyinflyttad? 
Är du nyinflyttad och har inte fått välkomstbrevet. Maila då till byalaget för aktuell info. 
 
Gemensam upphandling 
Vi tar gärna emot förslag. Under 2019 pågår gemensam upphandling av relining av avlopp. 
 
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.  
 
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. Gå med i Grannsamverkan om du inte redan är med! 
 
Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till alla engagerade kontaktombud, tack för att ni ställer upp. 
 
I ”appen” Safeland (tidigare Trygve) har Byalaget en öppen grupp ”Östra Vallabrink”  
Där kan du i realtid lägga in skumma observationer i vårt område som direkt når alla som 
registrerat sig i appen. Gå med i Safeland som ett komplement till GSV. 
 
Vill du arbeta i styrelsen? 
Är du intresserad av styrelsearbete eller vill du hjälpa till i Byalaget? Hör av dig till 
byalaget@ostravallabrink.se eller ring någon i styrelsen. Du kan också tipsa valberedningen eller 
styrelsen om någon lämplig person som du känner i stället för att anmäla dig själv. Välkommen att 
höra av dig! 
 
 

 
ÖSTRA VALLABRINKS BYALAGS STYRELSE 

I JANUARI 2019 
 

 Anders Jagraeus, Camilla Lindström 
Tomas Björkholm, Peter Brink 

Mats Jonsson, Joakim Sahlström 
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INBROTTSVARNING! 
 

Vi har för närvarande en hög nivå på antalet bostadsinbrott i kommunen även om inbrotten i Täby 
2018 landar under 2017-års nivå på ca 280 st. 
 
Det är i princip endast grannar som kan upptäcka en inbrottstjuv vid ett pågående inbrott – 
därför är en fungerande grannsamverkan viktig! 
 
Forskning om brott pekar på att det i de flesta fall är tillfället som gör tjuven. Situationell 
prevention är därför avgörande. Förebyggande arbete mot brott handlar om att förhindra eller försvåra 
att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott begås. 
De verktyg som dokumenterat är kraftfullast för att förhindra och klara upp brott är: 
 
- Grannsamverkan i alla former – hur fungerar GSV på din gata/ i ditt område? 
 
- Effektivt skalskydd på fastigheten – har du säkrade fönster och dörrar? 
 
- Larm med kamera inne på alla våningar -  hur är det med övervåningen? 
 
- Larm/kamera ute på baksidan - det är normalt på baksidan tjuven tar sig in! 
 
- Larmsiren eller ljussignal utomhus - det gäller att påkalla grannarna! 
 
- Se till att huset ser bebott ut!  - tänd inne när det är mörkt och du är borta! 
 
- Ordna tillsyn under längre bortovaro – se till att det ser ut som du är hemma!  
                                                                                                           
 
 
Märk-DNA-kampanj (kampanjkod « byalag ») 
Firman SmartWater erbjuder byalagets medlemmar kampanjpriser på en märk-DNA-sats paket 25+ 
för 450 kr inkl. moms, paket 50+ för 715 kr inkl. moms och på en UV-ficklampa för 160 kr inkl. 
moms. Frakt tillkommer. 
Gå in på webshopen och beställ nu: 
 
https://eurosafe.se/eurosafe/produkter-losningar/smartwater-dna-markning/markdna-
paket/.  
 
Ange kampanjkoden « byalag » i kassan. Priset gäller för beställningar fram till 1 mars. Byalaget 
har också en UV-ficklampa om du vill testa märkningen. Kontakta Anders Jagraeus. 
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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. Skotta snö på vintern! 
• 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? 
• Du har väl inte bilnyklar, kontanter, smycken, pass mm lättåtkomliga för tjuven! 
 
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. 


