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Snart Smedbydagen!

Trygghetsvandring
Den 26 april genomfördes en
trygghetsvandring i Smedby.
Inget klotter eller trasiga lampor
upptäcktes men däremot togs det
upp att hundrastgården är dåligt
belyst. Vid vandringen deltog
representanter från kommun,
polis, politik, bostadsföretag
och ett fåtal boende. En
trygghetsvandring är en metod
för att skapa en bättre närmiljö.
Metoden bygger på att boende
och verksamma i ett område
är de som vet vilka platser som
upplevs vara trygga och trevliga
att vistas i, och vilka som inte gör
det.

Välkommen till en dag fylld med aktiviteter för hela familjen. Träffa polis och brandkår, fynda på loppmarknaden, ta
en fika, delta i frågesport, frisbeegolf eller gå en visning på
Gunnes gård. Hela 14 lokala aktörer från Smedbyområdet
finns på plats!
Smedbydagen är ett arrangemang som skapats utifrån
samverkansöverenskommelsen mellan kommun och
polis för att skapa ökad trygghet i området, tillsammans
med lokala aktörer och bostadsföretag och föreningar
i området. Har du något förslag på ytterligare
arrangemang, hör av dig så att vi tillsammans kan skapa
något fantastiskt!
Caroline Ankarström preventionssamordnare
08- 590 977 80, caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se

Smedbydagen
Var: Gräsplanen vid Gunnesgård
När: Lördagen den 4 juni
Tid: kl 11-15
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Bättre gångtunnlar
När ytskikten på vägbroarna
längs med Ekebovägen
renoverades fräschades även
gångtunnlarna under broarna
upp för att skapa en tryggare och
trevligare miljö. Valven målades
om i en ljus färg och en ny typ av
belysning installerades. Genom
att reflektera ljuset i taket så
skapar belysningen en bredare
och jämnare ljusbild.

Kontakt
Caroline Ankarström, ansvarig utgivare
caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se
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Vårfest med Wäsby
Amerikansk fotboll
Idrottsföreningen Wäsby Amerikansk fotboll som
startade sin verksamhet på gräsplätten vid Gunnes Gård
bjuder på inblick i amerikansk fotboll , chearleadinguppvisning, fyrverkeri och grillning!
Varmt välkomna!

Var: Sportfältet vid E4an bakom Sigma
När: Lördagen den 21 maj
Tid: kl 10-16
Foto: Robert Rappel

Skrivsugen smedbybo
Enkelt att göra
sökes
felanmälan!
Smedbybladet är ett lokalt informationsblad som går ut
till alla boende och andra aktörer som verkar i Smedby.
Bladet har skapats inom samverkansöverenskommelsen
mellan kommun och polis. Tanken är att bladet ska ge
information om vad som händer i Smedby.
Vi söker dig som bor i Smedby och som vill vara med
och sätta ihop detta blad på ideell basis, ingen ersättning
utgår.

Kontakta Caroline Ankarström preventionssamordnare
om du är intresserad
08- 590 977 80, caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se
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Det finns en gratis app som du kan
ladda ner för att göra felanmälningar,
den heter ”Upplands Väsby kommun
felanmälningar”.
Det går även bra att ringa växeln på
08- 590 970 00 och trycka 4.

Kontakt
Caroline Ankarström, ansvarig utgivare
caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se

SMED BYB L ADE T

# maj 2016

Har ditt barn moped?
Trimmade mopeder är ett problem eftersom de
är trafikfarliga. De skapar också irritation och
oro hos boende. Polisen i Upplands Väsby har
nolltolerans när det gäller moped-trafikbrott.
Den lokala polisen genomför regelbundna
mopedkontroller med såväl uniformerad som civil
polis i området. En trimmad moped är en moped som
går snabbare än vad mopedklassen tillåter. Påträffar
polisen någon körandes på en trimmad moped och du
som vårdnadshavare står skriven på mopeden kan du
som vårdnadshavare rapporteras för brottet ”tillåtande
av olovlig körning”. Om en moped är trimmad gäller
inte försäkringen vid en olycka. Om någon person eller
egendom skadas vid olyckan kan den som kört mopeden
bli skadeståndsskyldig på stora belopp.

Dessa regler gäller för respektive mopeklass:
Klass I
- Högsta hastighet 45 km/h
- Skall ha en registreringsskylt bak
- Skall vara trafikförsäkrad
- Får inte framföras på gång/cykelbana
- Föraren ska ha fyllt 15 år
- Föraren ska ha körkort klass AM
- Föraren ska ha hjälm

Klass II
- Högsta hastighet 25 km/h
- Kräver ingen registreringsskylt bak
- Skall vara trafikförsäkrad
- Skall framföras på cykelbana
- Föraren ska ha fyllt 15 år
- Föraren ska ha ett förarbevis

”Om du som
vårdnadshavare
står skriven på
mopeden kan du
rapporteras för
brottet”.
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