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INBJUDAN TILL 2019-ÅRS RISINSAMLING 
OCH VALBORGSMÄSSOFIRANDE! 

 
Innehåll: 
 

• Information om risinsamling lördag 27 april 
• Inbjudan till Valborgsmässofirandet tisdag 30 april 
 
 
Information från byalaget 
 
Medlemskap 
Antalet betalande medlemmar i byalaget ligger kvar på en hög nivå vilket vi ser som mycket 
glädjande.  
 
Som medlem i Byalaget kan du ta del i Risinsamlingen - GRATIS, Valborgsfirandet och 
dessutom ha möjlighet att låna släpkärra och partytält utan kostnad. 
 
OBS! Vi ber dig betala medlemsavgiften senast den 25 april så att betalningen registreras 
före risinsamlingen. Vi hämtar bara ris hos medlemmar som betalt årsavgiften 2019. 
 
 
 

     Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften! 
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RISINSAMLING LÖRDAG 27 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. OBS!! 
 

• Vi hämtar bara hos medlemmar som betalat medlemsavgift för 2019.  
 
Färdvägen för risinsamlingen med start kl. 8 och med beräknad sluttid kl. 12 
 
Följ oss på Twitter (twitter.com/ostravallabrink) för att få uppdateringar om var vi är. 
 
Bil 1: Brinkv. (högt till lågt) (kl 8) - Anbudsv. - Avtalsv. - Täbyv. – Lovisedalsv. – Pinnmov. – 
Klapperv. - Klippv. – Trädgårdsv. – Urbergsv. – Moränv. – Egnahemsv. 
 
Bil 2: Almv. (högt till lågt) (kl 8) – Glimmerv.– Porfyrv. - Gråstensv. - Rullstensv. – Dalv. - 
Fältspatsv. - Flintv. - Sandstensv.  
 
Bil 3: Turebergsv. (kl 8) - Stråkv. (lågt till högt) - Ravinv. - Blockv. – Aspgr. – Masurgr. – 
Häggb. - Bergfotsv. – Poppelv. - Hasselgr. - Berghällsv. - Gångvägen bakom Brinkv. 43-53. 
 
 
 
 
 

                     
               
 
 

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

 
    

 INBJUDAN TILL 
VALBORGSMÄSSOFIRANDE 
VID KULLEN 30 APRIL 2019 

 

                      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 
Brinkvägen - gångvägen mellan Brinkvägen/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 
 

Roslags Näsby Scoutkår säljer korv mm vid brasan 
 
Ni som har ungdomar - hjälp till att hålla föräldranärvaro även efter fyrverkeriet. 
 

Alla önskas varmt välkomna genom Byalaget! 
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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. 
 


