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Innehåll: 
● Årsmöte torsdag den 11/4 i Brinkskolan 
● Erik Andersson ordf. i kommunfullmäktige kommer 

till årsmötet och berättar om Täbys framtid 
● Risinsamling lördag den 27/4 
● Frivilliga till risinsamlingen och Valborg söks 

 
     TACK FÖR ATT DU BETALAR MEDLEMSAVGIFTEN! 

 
 
Inbjudan till Årsmöte torsdag den 11/4, kl 19 
Härmed inbjuds du till Årsmöte i Östra Vallabrinks byalag torsdagen den  
11 april i Brinkskolans matsal, Vallabrinksgränd 6. Samling kl 18.45.  
 
Erik Andersson, ordförande i kommunfullmäktige inleder mötet med en 
genomgång av vad som kommunen prioriterar de närmaste fyra åren.  
 
Byalaget bjuder på fika. Meddela gärna till byalaget@ostravallabrink.se om 
du/ni avser att komma på årsmötet så att vi kan planera fikat. 
Årsmötesförhandlingarna startar direkt efter Eriks presentation.   
 
Motioner eller frågor som önskas bli behandlade av årsmötet skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 13 mars. Håll utkik på hemsidan efter eventuella flera 
frågor och motioner som kommer att behandlas på årsmötet. 
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på plats före mötets 
öppnande. De som önskar handlingarna i förväg kan beställa dem per e-post från 
byalaget. 
 

Styrelsen önskar alla varmt välkomna till årsmötet! 
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Risinsamling lördag den 27/4 
Årets risinsamling kommer att ske under lördag fm den 27/4. Färdväg kommer i 
nästa utskick. Vi hämtar bara ris från medlemmar som betalt årsavgiften. 
Så betala nu!  

 
 

 
 
 
Frivilliga till risinsamlingen och Valborg 
Byalaget behöver frivilliga som ställer upp lördag den 27/4 och åker med 
lastbilarna som samlar upp ris. Det tar max 4 timmar på förmiddagen. Anmäl 
intresse på byalagets adress: byalaget@ostravallabrink.se  
 
Vi kommer att köra med tre lastbilar med kran för att snabba upp uppsamlingen. 
Arbetet är inte betungande och du träffar många trevliga medlemmar längs 
vägen.  
Lastbilarna kommer att kunna följas på https://twitter.com/ostravallabrink. 
 
I samband med Valborg ordnar Byalaget fackeltåg, brandbekämpningsutrustning 
och efterstädning på morgonen den 1:a maj. För att vi ska kunna fortsätta med 
Valborgsmässoeld behöver vi frivilliga som kan hjälpa till. Anmäl dig till 
Anders Jagraeus, 070 375 5910 eller till byalaget@ostravallabrink.se  
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Appen Safeland 
Byalaget har skapat en öppen grupp ”Östra Vallabrink” i appen Safeland. Ladda 
ner appen och gå med i gruppen. Tanken är att använda Safeland för att snabbt 
lägga upp iakttagelser som har/kan ha med inbrott att göra. Alla som finns med i 
gruppen får omgående info om alla händelser/iakttagelser som 
gruppmedlemmarna lägger upp. 
 
Medlemsavgiften 2019 
Medlemsavgiften 150 kr/år betalas in till byalaget på plusgiro 66 77 91-8. Ange 
namn, gatuadress, e-postadress och telefon. TACK FÖR ATT DU BETALAR! 
 
Nyinflyttad? 
Är du nyinflyttad i Östra Vallabrink och har inte fått välkomstbrevet? Maila då 
till byalaget@ostravallabrink.se för att få aktuell info. 
 
 
 
 
         ÖSTRA VALLABRINKS BYALAGS STYRELSE 

I MARS 2019 
 

Anders Jagraeus, Camilla Lindström 
 

Peter Brink, Tomas Björkholm 
 

Joakim Sahlström, Mats Jonsson  
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2019  
 
1.  Årsmötets öppnande 
2.  Val av ordförande för mötet 
3.  Val av sekreterare för mötet 
4.  Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 
5.  Fråga om mötets behöriga utlysande 
6.  Genomgång av årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan  
7.  Revisionsberättelsen 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9.  Beslut om styrelsearvoden 
10.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
11.  Val av styrelseordförande 
12.  Val av övriga styrelseledamöter 
13.  Val av två revisorer 
14.  Val av ledamöter i valberedningen (varav en sammankallande) 
15.  Fastställande av årsavgiften för år 2020 
16. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet  
17. Ärenden (motioner) som väckts av medlemmarna skall i enlighet med  
      stadgarnas § 11 ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor före mötet.  
18. Övriga ärenden som mötet beslutar uppta till behandling 
19. Årsmötets avslutning 
 

                                            
  
 

Styrelsen under år 2018-19                                                                                                     
Ordförande (väljs på ett år)                Anders Jagraeus                  I tur att avgå 
Övriga ledamöter (väljs på två år)     Tomas Björkholm                  I tur att avgå           
                                                            Joakim Sahlström               I tur att avgå 
                                                            Peter Brink                             Ett år kvar 
                                                            Camilla Lindström  Ett år kvar                                                          
                                                            Mats Jonsson                     Ett år kvar 
                                        
                                                                                                              


