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Årsredovisning för räkenskapsåret  
1 januari – 31 december 2018 

 
                   Verksamhetsberättelse, 2018-04-11 till 2019-04-11 
 
Allmänt om verksamheten 
Östra Vallabrinks Byalag är en partipolitiskt neutral sammanslutning av fastighetsägare inom 
Östra Vallabrink. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse i deras egenskap 
av villaägare samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde. Föreningens 
verksamhetsområde begränsas av Blockvägen, Stråkvägen, Turebergsvägen, Täbyvägen, 
Lovisedalsvägen, Täbyvägen, Anbudsvägen och terrängen mellan Östra Vallabrink och Erikslund. 
 
Medlemsantal 
Byalaget hade vid utgången av år 2018, 392 betalande medlemmar (434 år 2017). Inom 
verksamhetsområdet finns 545 fastigheter vilket innebär att drygt 70 % är medlemmar i Byalaget. 
Även om vi noterat en viss nedgång har vi fortfarande en stor uppslutning runt Byalaget. 
 
Verksamhetsplanen 
Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att det Byalaget bedömer som viktigt och angeläget 
verkligen genomförs på ett genomtänkt och väl fungerande sätt. Målet har formulerats i följande 
punkter: 
 

1. Styrelsen ska verka för att tidigare uppskattade aktiviteter fortsätter att genomföras. 
2. Prioritera ett begränsat antal men välplanerade nya aktiviteter. 
3. För varje beslutad aktivitet utse en ansvarig. (Behöver inte vara en styrelsemedlem.) 
4. Arbeta för att flera medlemmar engagerar sig i Byalagets verksamhet. 
5. Verka för att Byalaget konsoliderar sin goda renommé och vidmakthåller sin status som 

remissinstans för Täby Kommun 
6. Styrelsen ska verka för en aktiv Grannsamverkan inom Byalaget. 

 
Styrelsen  
Styrelsen, som under verksamhetsåretår har haft fyra protokollförda möten, har haft följande 
sammansättning: 
Anders Jagraeus, ordförande; Joakim Sahlström sekreterare, Camilla Lindström kassör samt 
ledamöterna Tomas Björkholm, Peter Brink och Mats Jonsson.  
 
Vad beträffar styrelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Byalagets ekonomiska ställning är god. 
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Året som gått 
Årsmötet genomfördes den 11 april.  
 
Partytält och släpvagn har lånats ut löpande under året. 
 
Under 2018 genomfördes en aktivitetet för medlemmarna i byalaget förutom den årliga aktiviteten 
med risinsamling och Valborgsfirande. Onsdag den 18 april anordnade byalaget en repris på det 
uppskattade besöket hos Roslags Näsby Bryggeri där de besökande fick en guidad visning av 
bryggeriet och därefter fick prova bryggeriets olika ölsorter. Ett 20-tal medlemmar deltog. 
 
Under sommaren startade Byalaget en gemensam upphandling av ”relining av avlopp”. Ett 25-tal 
medlemmar har anmält intresse. Reliningen kommer att genomföras under 2019. 
 
Aktivitetsansvariga 
Risinsamling   Tomas Björkholm 
Grannsamverkan  Anders Jagraeus 
Valborgsmässofirande  Anders Jagraeus (i samverkan med övriga föreningar) 
Utlåning av släpkärra  Tomas Björkholm 
Utlåning av partytält  Margaretha Halldin 
 
Grannsamverkan (GSV) år 2018 
Grannsamverkan startade 1994 i vårt område. Byalaget har delat in området i 24 GSV-block med ett 
ansvarigt kontaktombud i varje block. Kontaktombudet får löpande information om inbrott i Täby från 
polisen och distribuerar informationen vidare till de medlemmar som valt att vara med i GSV. Antalet 
inbrott i Täby har minska under 2018 (-28 %) och även vårt område har noterat ett minskat antal 
villainbrott. Byalaget arbetar aktivt för att grannsamverkan ska fortsätta på ett bra sätt och vädjar till 
alla fastighetsägare att gå med i GSV. Byalaget är medlem i Brottsofferjouren (BOJ). Detta innebär att 
brottsdrabbade hushåll kostnadsfritt kan få stöd och hjälp i olika frågor med försäkringsbolag, 
myndigheter eller att få samtalshjälp. 
 
 
Täby i februari 2019 
 
 
 
Anders Jagraeus     Joakim Sahlström 
 
    
 
Tomas Björkholm     Peter Brink 
 
 
 
Camilla Lindström                                                     Mats Jonsson 
 


