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Loppis i Smedby!
Loppisen 12/9 var ett lyckat arrangemang som drog till sig besökare från hela
kommunen! Trots det lite ostadiga vädret och andra konkurerande loppisar var det
en strid ström av besökare. Brandkåren, Polisen, Väsbyhem, Smedby fritidsgård
kommunen samt Svenska kyrkan fanns också på plats. Väldigt många barn ville testa
polisens utrustning och prova att sitta i bilen, men även vuxna och ungdomar kom
fram och pratade och knöt kontakter med polisen. Brandkårens provsläckning av
eld var uppskattad av många barn, och en viktig del i det brandförebyggande arbetet!
Kommunen delade ut give-aways med den nya loggan för Trygg i Väsby- en satsning
som nu görs av kommunen för att ytterligare förstärka det trygghetsarbete som finns,
samt hitta nya idéer och samarbeten. Här spelar civilsamhället en stor roll, dvs privatpersoner och föreningar som är avgörande för att vi tillsammans ska kunna skapa en
så pass trygg kommun som möjligt!
Loppisen var ett första arrangemang som skapats utifrån samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis, och tillsammans med Väsbyhem och brf Travgatan. Nu skulle vi vilja få in idéer och förslag på nästa arrangemang. Skulle t.ex. en
Smedbydag, med loppis och flera arrangemang, eller en vintermarknad vara en bra
idé? Vi vill att ni hör av er så att vi tillsammans kan skapa något fantastiskt!
Mia Eriksson, vik. preventionssamordnare 08- 590 977 80, mia.eriksson@upplandsvasby.se

Marie Pederby, ny diakon i Hammarby tillsammans med Malin Sundström
kommunpolis

Roligt att få vara med
på Smedbyloppisen!
Jag är ny diakon här i Upplands Väsby, därför var Loppisen ett mycket bra
tillfälle för mig att knyta kontakter med
organisationer och enskilda människor.
Svenska kyrkan har en lokal i Smedby som
vi kallar Möjligheternas hus, den ligger
på Ryttargatan 278 i Smedbyhof. Under
hösten 2015 har vi öppet måndagar,
onsdagar och fredagar mellan kl 13 och
16. Du kan komma och prata, pyssla, fika
eller bara vara. Man behöver inte anmäla
sig utan det är bara att dyka upp, alla är
varmt välkomna! Har du idéer om hur vi
tillsammans kan använda Möjligheternas
hus eller andra tankar du vill dela får du
gärna höra av dig till mig.
Marie Pederby, ny diakon i Hammarby
församling, Upplands Väsby
08-555 168 24
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En hälsning från polisen i höstmörkret
Närpolisen i Upplands Väsby vill påminna om en del regler för områdets cykelvägar så här framemot hösten. Det är viktigt att
se till att synas när man är ute och cyklar. Det är lag på att ha lampor på cyklarna när man cyklar i skymning och mörker. Cykeln
ska även ha reflexer så att den blir synlig för fordon som kommer från sidorna.

Det är inte tillåtet att köra moped inne i bostadsområdena! Vi är
dock medvetna om att detta förbud inte efterlevs och vill varna
för att många av mopederna även brister i många andra avseenden. De är ofta trimmade och framförs av personer utan körutbildning. De saknar väldigt ofta lyktor och backspeglar. Detta
medför att man, särskilt om man inte ser till att själv utrusta sig
med belysning och reflexer, utsätts för en stor olycksrisk.
Att bli påkörd av en moped som oskyddad trafikant kan medföra allvarliga skador! Vi gör vad vi kan för att förhindra problemen men det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att skydda
sig själva och se till att efterleva lagar och regler. Vi kommer, i
samband med att vi jobbar mot trafikproblemen i Smedby även
rikta in oss på alla cyklars brister. Se även till att era barn har all
nödvändig utrustning, reflexer och hjälm!

Spring med polisen!

Tänk också på att en reflex kan rädda ditt liv i trafiken!
Vi hoppas att alla får en mysig och säker höst!
Närpolisen i Upplands Väsby

Polisen har planerat att springa och
gå tillsammans med dig i Smedbyspåret följande dagar: 8 oktober
kl. 19-20 och 22 oktober kl. 19-20

Upplands Väsby kommun och Polisen står tillsammans för
samverkansöverenskommelsen för Smedby. På bilden ser vi
från vänster Minna Hammar, fältare, Polisens volontär, Anders
Karlsson, fältare och brottsförebyggare, Mattias Tillberg gruppchef Närpolisen, Mia Eriksson, preventionssamordnare.
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Områdesvandringar i Smedby
Att vuxna är ute och vandrar på kvällarna är viktigt för våra ungdomar. Ibland kan det finnas ett behov hos ungdomarna att ta
kontakt med en vuxen och vetskapen att det finns vuxna som är ute och vandrar gör skillnad. Områdesvandringarna förhindrar/
försvårar också skadegörelse i området då risken att upptäckas är större.

Det är viktigt att uppträda öppet och alltid sträva efter att vara
tydlig mot ungdomarna. Ni vuxna som är ute och vandrar är
viktiga just för att ungdomarna känner igen er. Som områdesvandrare är ni privatpersoner, ni har inga ytterligare befogenheter att ingripa. Om ni ser något som inte får förekomma så
kontakta polisen. Vi som dagligen arbetar med ungdomar vet att
de uppskattar att det finns vuxna ute som ”bryr sig” och att det
är din närvaro ute som är det viktiga.

Hur går en områdesvandring till?
Vandringarna sker alltid i mindre grupper, bestående av två
eller flera personer. Ni kan antingen vandra från där ni bor eller
samlas på Smedbygården där ni även kan få information av
personalen om läget i Väsby i allmänhet men främst om läget i
närområdet eftersom det är där ni ska vandra. Om ni utgår från
Smedbygården eller går förbi på er vandring så kan ni få låna
en vandrarväst och även få med er en lista med telefonnummer
till fritidsgården, polisen, fältarbetare, väktarbolag m.fl. som ni

vid behov kan ringa till. Smedbygården har öppet mån, tis, tors,
fre och lör från kl. 19.00 Efter avslutad vandring så får ni gärna
återkoppla till personalen på Smedbygården vad ni upplevt under vandringen så att vi kan dokumentera och skapa oss en bild
av hur det ser ut i området
Kontakta:
Aziz Rhassane på Smedbygården
072-857 22 37/072-857 22 38
aziz.rhassane@ungaornar.se eller
Anders Carlsson Väsby Välfärd 08-590 974 30 / 073-910 44 30
anders.carlsson@upplandsvasby.se

Hit kan du vända dig för tips och
oro för ungdomar

Hit kan du vända dig för stöd
och rådgivning

Yttre närpolisen Upplands Väsby 072- 716 94 70
Vid pågående brott och akuta händelser 112
För icke-akuta ärenden 114 14
Kommunens fältarbetare 070- 910 42 25
SOB (lokalt vaktbolag som anlitas av kommunen) 08-642 05 80
Nattvandrarna i Väsby 070- 025 16 03

Maria Ungdom Väsby (missbruk bland unga upp till 20 år)
020- 88 10 00
Polisens föräldratelefon 020- 21 70 00
Utredningsenheten Barn & ungdom 08- 590 970 70
Socialjouren 08- 444 45 03, 08- 444 45 04

Felanmälan
Det finns en gratis app som du kan ladda
ner för att göra felanmälningar; ”Upplands
Väsby kommun felanmälningar”. Det går
även bra att ringa växeln på 08- 590 970 00
och trycka 4.
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