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Äntligen sommar och semester! 
Även om det i år kommer att bli en 

annorlunda sommar och semester för 
många. 

 
Du som inte betalt medlemsavgiften – Gör det nu! 
  
 
 
Tyvärr har vi under året inte haft några gemensamma aktiviteter men vi i 
styrelsen arbetar aktivt med att få fram förslag på kommande aktiviteter. 
Bara Covid-19 planar ut och vi kan få umgås i grupp igen. 
Om ni har förslag på aktiviteter så är ni varmt välkomna att maila oss förslag via 
styrelsemailen. 
 
Vi tittar på möjligheten att hyra in ett mobilt musteri tidig höst, besök på 
Riksarkivet Arninge, ölprovning på Roslags Näsby bryggeri, besök på 
Riksdagshuset och kanske någon stadsvandring som kan passa både liten och 
stor. 
Vi vet idag att någon visning på Riksarkivet inte kan bli aktuell före 31 augusti 
då de idag inte tar emot några grupper på grund av Covid-19. 
 
ÖVB har idag 2 stora partytält som man kan låna till t ex studentfiranden eller 
andra trevliga sammankomster. 
 
Vi har nu beställt ett nytt släp hos det Täby lokala företaget Håkma i Arninge. 
Det är ca 2 veckors leveranstid. 

BYALAG
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Vi tittar just nu på möjligheten att behålla det gamla släpet i varje fall över 
sommaren. Vi håller nu på att stämma av med Willys om även det nya släpet 
kan stå parkerad där. 
 
Vi har även ett 50 års jubileum i år som hägrar och vi håller tummarna för att vi 
ska kunna få möjlighet att då hitta på något roligt för stora och små. 
 
  
 
GDPR – ny dataskyddsförordning fr.o.m. 2018-05-25 
Byalaget lagrar medlemmarnas personuppgifter (namn, adress, mail och telefon) 
i en medlemsförteckning som enbart används för intern bruk. Inga uppgifter 
delges utomstående. Vi använder för närvarande inte medlemsadresserna för 
t.ex. grupputskick. 
 
Grannsamverkan inom Byalaget är uppdelad i 24 GSV-block med en 
kontaktperson i varje block. Mail från polisen distribueras av kontaktpersonen 
till medlemmar inom blocket genom en gruppsändning. Enbart medlemmar som 
anmält sig att delta i Grannsamverkan får polisens mailinformation. 
Gruppsändning av viktig byalagsinformation kan från tid till annan också ske 
via GSV-blocken. 
 
Om du som medlem i Byalaget inte accepterar att du finns med i dessa två 
medlemsförteckningar meddela detta till Byalaget så stryker vi dig men du 
förlora samtidigt ditt medlemskap. 
 
Årsmötet 2020 
Årsmötet hölls i år via skype och telefon och vi var 5 tappra som deltog. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  
Revisorerna Anders och Kristina Erlandson omvaldes.  
Till valberedning omvaldes Anders Jagraeus (sammankallande) och Clas Viotti . 
Inga motioner hade lämnats in i förväg.  
 
Styrelsen består under 2020-2021 av:  
Camilla Lindström, ordförande  
Tomas Björkholm, kassör 
Peter Brink, sekreterare 
Torbjörn Plejer, Susanne Whalen och Ingvild Fjellestad Cidrin, ledamöter 
Protokollet från årsmötet finns på byalagets hemsida. 
 
Valborgsmässofirandet 2020 
I år fick tyvärr ställa in Valborsfirande men vi hade risinsamling som vanligt. 
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Styrelsen eldade helgen före Valborg, med tillstånd ifrån polis, kommun och 
brandförsvar upp allt ris vid kullen. Vi hade uppsikt hela dagen och brandslang 
fanns på plats kopplad mot kommunens brandpost. 
Vi hoppas på bättre tider nästa år. 
 
Grannsamverkan  
Sommar och inbrott 
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 fem 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, 070 375 5910. 
 
Uppmaning – DÄMPA FARTEN!! 
Från flera boende har kommit klagomål på att det körs alldeles för fort på våra 
vägar inom byalaget. Vi har faktiskt 30 km/tim inom hela vårt område. 
 
 
 
                                       
 

                                                                        
 

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”! 


