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För att öka tryggheten i Smedby undertecknade polis och kommun 
i december 2014 Smedbyavtalet som innebar att man tillsammans 
skulle arbeta för en ökad trygghet i området under 2015-2016. 

Bakgrunden till avtalet baserades på en trygghetsenkät besvarad av boende, 
polisens statistik, fastighetsbolagens boendeundersökningar samt två workshop 
med boende och nyckelpersoner. Den resulterade i fem kategorier som 
upplevdes skapa otrygghet i området. Avtalet börjar nu närma sig sitt slut och 
nedan redovisas en avstämning av varje kategori. 

Det här har skett sedan 
Smedbyavtalet slöts

Vi vill bjuda in alla er som bor 
i Smedby till en trygghetskväll. 
Kom och tyck till om det som 
genomförts, vad har varit bra,  
var har vi inte nått riktigt ända 
fram? Hur upplever ni trygg-
heten i området idag? Det 
kommer även ges möjlighet 
att tycka till om utvecklandet 
av spontanidrottsplatserna i 
området.

På plats finns säkerhetssamord-
nare, brottsförebyggare, fältare,
preventionssamordnare, trafik-
ingenjör, representanter från  
Stena Fastigheter, Väsbyhem, 
fritidsgård och polis. 

När: Onsdagen den 30 nov
Klockan 17 bjuder vi på korv 
Klockan 18 går vi en gemensam 
trygghetsvandring i området.
Var: Grusfotbollsplanen mellan
Sadelgatan 182 och Ryttargatan.

Varmt välkomna, unga som 
gamla! 

Trygghetskväll  
i Smedby
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Bil och mopedtrafik 
• En inventering av alla trafikskyltar är genomförd. Trafikföreskriften kring Smedby lada 

och Smedby torg är förtydligad och parkeringsförbud har införts vid Smedby lada.
• Bommarna har setts över, med en uppmaning till alla att hålla dem stängda.
• Polis tillämpar nolltolerans vad gäller trafikbrott. Uppdateringen av trafikföre-

skrifterna har gjort det lättare att lagföra. Under våren 2016 genomförde polisen en 
stor mopedinsats i Smedby. 

• Kommun och bostadsbolag använder flitigt sina parkeringsbolag i området för att 
upptäcka felparkerade bilar. Samarbetet mellan bostadsbolagen och kommunen 
kring åtgärder vid övergivna bilar har förbättrats och säkerhetsställts. 

• Information vad som gäller vid mopedkörning har gått ut via mail till föräldrar från 
skolorna och har lyfts i Smedbybladet vid två tillfällen.

• Utbildningsdag för mopedister i området har inte genomförts.

Ungdomsgrupperingar i området
• I början av 2015 ökade polisen sin närvaro i området men på grund av oroligheter i 

andra delar av kommunen så har de varit tvungna att prioritera om sin närvaro.
• Fältarna besöker Smedby varje arbetspass de är ute. De besöker fritidsgården och de 

platser där ungdomar brukar vistas. De har även genomfört olika aktiviteter med 
ungdomar från området.

• Polis har genomfört orosamtal med ungdomar och deras föräldrar i samband med att 
de påträffats ute. 

• Vuxenvandringarna från Smedbygården har utökats, fler skolor har involverats. 
Försök att få igång områdesvandringar med övriga vuxna har gjorts men intresset har 
varit svalt.

• Antalet sommarjobb i området har utökats. Väsbyhem, Stena Fastigheter och 
fritidsgården har sommarjobbande ungdomar. I och med överenskommelsen har  
även brf Travgatan tagit emot sommarjobbare från skolår 8 och 9.
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• Inga bollturneringar med ungdomar, föräldrar och räddningstjänst har genomförts. 
Brandkåren Attunda har däremot erbjudit alla ungdomar som fått sommarjobb en 
brandutbildning och genomfört hembesök där de har informerat om brandsäkerhet 
i området. I startgroparna är även ett arbete med att koppla en skolbrandman till 
skolorna samt fritidsgården i området. 

Åtgärder kring skolor och förskolor i området
• Kring Smedbyskolan har det rensats och bevakningen har setts över. Kommunens 

säkerhetsstrateg informerar regelbundet skol-/ förskolorna om vikten av att inte 
lämna brännbart material ute.

• Skolbevakningen som besöker skolor och förskolor har utökats från fem till åtta 
timmar. Om de stöter på ungdomar som vistas på skol- respektive förskole gårdar  
så förs en dialog med ungdomarna. 

Ökad trygghet och trivsel i området
• Ekebobadet har inte öppnats. Stena Fastigheter har sagt nej och kommunen driver 

inte frågan då det är Stena Fastigheter som äger badet. 
• Polisen bjöd under 2015 in boende i Smedby till åtta tillfällen att jogga med dem  

i Smedbyspåret. De sista gångerna var det endast polis som joggade vilket medförde 
att detta lades ned.

• På grund av oroligheter i andra delar av kommunen har polisen och polisvolontärer 
inte kunnat öka sin närvaro i området.  

• Grannsamverkan har lyfts och informerats om på olika sätt under avtalstiden. En liten 
del av området är på gång att starta upp. Mer info www.samverkanmotbrott.se 

• Områdesgemensamma aktiviteter. Under 2015 anordnades en loppis som under 2016 
utvecklades till en väldigt lyckad Smedbydag. Planeringen för en Smedbydag 2017 är 
redan igång, varmt välkomna den 3 juni. Samverkan mellan fritidsgården och Stena 
Fastigheter har förstärkts vilket lett till flera aktiviteter för ungdomar i området. 

• Vegetation har gallrats kontinuerligt för en ökad trygghet och flera trygghets-
vandringar har genomförts i området under avtalstiden.

• Stena har bytt ut sina papperskorgar och Väsbyhem har bytt ut ett antal och utökat 
med ett antal på platser där nedskräpning varit ett problem. 

• Kommunen och Stena Fastigheter har iordningsställt fotbollsplanen vid äldreboendet 
speldosan. En frisbee golfbana i skogen är ett önskemål från ungdomarna på fritids-
gården som just nu håller på att undersökas närmare tillsammans med ungdomarna.

Belysning 
• Kommunen har bytt ut hälften av alla armaturer och stolpar som har behov av det 

och nästa hälft är prioriterat till nästa år. Stena Fastigheter har kompletterat sin 
belysning på vissa platser och Väsbyhem har förbättrat sin belysning genom att byta 
ut den till led belysning.

• Ny belysning som lyser lika mycket på gångvägen som ut på gräset är beställd till 
gångvägen längs hundrastgården.

• När vägbroarna längs med Ekebovägen renoverades så fräschades även gångtunnlarna 
upp. Valven målades om och en ny typ av belysning installerades. 

Installation av  
säkerhetsdörr 
Väsbyhem genomför just nu 
en kampanj där hyresgästerna 
erbjuds en säkerhetsdörr med 
nytt lås och karm. De tre första 
månaderna är kostnadsfria  
för hyresgästen som därefter 
betalar en månadskostnad.  
En säkerhetsdörr har många 
fördelar då den ger ett ökat 
inbrottsskydd, en ökad 
ljudisolering, luktisolering, 
isolering av värme samt en  
ökad brandsäkerhet.

Förstärkt  
samverkan  
positivt för  
ungdomar 
Under sommaren har fler 
aktiviteter än tidigare erbjudits  
till ungdomarna på Smedby-
gården och Grimbogården som 
båda drivs av Unga Örnar.

Genom ekonomiskt stöd 
från Stena Fastigeter och en 
sommarsatsning från kommunen 
har man bland annat erbjudit 
aktiviteter som Go-cart, Paint-
ball, Biobesök, Konstprojekt, 
Gröna Lund och Laserdome. 
Tillsammans har vi kunnat  
skapa glada sommarminnen!

Vill du vara med och planera kommande Smedbydag?  
Är din bostadsrättsförening intresserad av att ta emot sommarjobbare,  
ni står för handledning vi för deras lön? Önskar ni boende starta upp  
grannsamverkan eller börja områdesvandra? 
Gillar du att skriva och vill fortsätta driva Smedbybladet nästa år?  
Kontakta kommunens preventionssamordnare via Väsby Direkt på  
e-postadress vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ring på 08-590 970 00.
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Språkcafé i Möjligheternas hus
Hammarby församling driver sedan ett år tillbaka 
ett språkcafé i Smedby. Så på måndagar och  
torsdagar är det full aktivitet i lokalerna. 

En av deltagarna är Nidal Moussa från Syrien, nu bosatt  
i Upplands Väsby.

Hur hittade du hit?
– Jag fick veta av min handläggare på arbetsförmedlingen 
att det fanns ett språkcafé. Hon sa att det skulle vara bra för 
att utveckla mitt språk.

Vad är det bästa med språkcaféet? 
– För det första att träffa svenskar och få kontakt och 
utveckla mitt språk. Jag är ny i Sverige och känner ingen, 
därför är det bra att jag kan skapa vänner och kompisar här. 

Jag är jätteglad och det är 
roligt att komma hit. Här 
finns en bra tradition jag 
känner mig som hos mina 
föräldrar.

Vad vill du säga till dem 
som inte hittat hit ännu?
– Jag uppmanar andra att 
komma hit, här kan man 
få vänner. Varje vecka 
kommer jag hit och träffar 
nyanlända och svenskar, jag får mer kontakt och utvecklas.

Grannandan i Smedby blev succé
Bakgrunden till loppisen var att många upplevde att de samlat på sig mycket saker som tar plats och som de inte 
behövde längre. Den 25 september var det dags. Och det blev en lyckad dag med fint väder och god uppslutning 
från både säljare och besökare.
 – Det jag tar med mig från dagen är alla glada tillrop och samarbetet grannar emellan. Alla drog sitt strå till 
stacken och det var många glada miner vart man än såg, säger Tinna en av initiativtagarna. Tanken är att 
aktiviteten ska återkomma i vår, så håll utkik.

Språkcafé Möjligheternas hus, Ryttargatan 278.  
Måndagar och torsdagar mellan kl 15-20.

Många hade samlats till loppis i Smedby. Foto: Grannandan 

Foto: Hammarby församling
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