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Smedbybladet: premiär!
Upplands Väsby kommun och polisen tecknade nyligen ett avtal gällande ett antal
åtgärder som ska göras i Smedby 2015 och 2016. Det du håller i handen är en av
åtgärderna; ett lokalt informationsblad som går ut till alla boende och andra aktörer
regelbundet. Hela överenskommelsen hittar du om du söker på ”Smedby” och ”samverkan” på kommunens hemsida; upplandsvasby.se.
Detta är första numret av Smedbybladet, och tanken är att det ska ge information om
vad som händer i Smedby. Tanken är också att ni som bor och verkar i här ska bidra
till att det blir ett bra innehåll i kommande Smedbyblad.
Vi söker nu dig som vill skriva om något, eller vill vara med och sätta ihop detta blad!
Kontakta preventionssamordnare Mia Eriksson; mia.eriksson@upplandsvasby.se,
08-590 977 80.

Besök av brandkåren
Brandkåren Attunda har börjat med
hem-besök hos boende i Smedby. Vid
hembesök tillfrågas, utifrån olika brandrelaterade situationer, om boende vet
hur de ska agera. Vidare frågar vi om
brandvarnare finns och om kunskap
finns hur den fungerar och hur man kan
kontrollera om batteriet är i funktion.
Brandkåren har till och med idag besökt
287 lägenheter.

Trygghetsjogg i
Smedbyspåret – kom
och spring med oss!
Den 16 april genomfördes den första
polisjoggen i Smedbyspåret. Vi vill gärna
ha med dig i spåret! Kommande trygghetsjogg tillsammans med din lokala polis
är: 14 maj kl 18-19, 28 maj kl 18-19, 11
juni kl 18-19, 16 juli kl 20-21, 20 aug kl
18-19 och 3 sep kl 18-19. Vi samlas mellan Gunnes Gård och den röda ladan för
att sedan springa tillsamman eller i egen
takt.

Cykelstölder
Med våren kommer allt fler cyklar fram i
Smedbyområdet. Vi vill därför ge några tips
på vägen som försvårar för tjuven:
- Lås in din cykel när du inte använder den.
- Lås cykel med ett certifierat cykellås eller
hänglås och kätting i Klass 2
- Lås helst fast cykeln i ett fast föremå
- Märk och registrera din cykel med hjälp
av DNA märkning eller stöldskyddsmärkning
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Kontakt
Mia Eriksson, ansvarig utgivare
mia.eriksson@upplandsvasby.se
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Information om mopeder
Trimmade mopeder är ett stort problem. De är trafikfarliga och
skapar stor 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.
Att tänka på som vårdnadshavare
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 så 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 mopedklass:
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

Trygghetsvandringen i
mars
En trygghetsvandring genomfördes
den 10 mars i Smedbyområdet. 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.
Vid vandringen upptäcktes exempelvis
trasiga lyktstolpar, dålig skyltning och
parkeringsproblem.

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
- Föraren ska ha hjälm

Mordet i Smedby

Loppis 12/9

Måndagen den 16 mars 2015 vid
18-tiden sköts en man till döds vid
Hovslagargatan . Att brottet skedde
i Smedby var en slump, mannen
bodde inte här och hade ingen
anknytning till området. Många av
de som är inblandade är inte heller
hemmahörande i Smedby.
Såg du någon som du inte känner
igen eller något annat som var
ovanligt? Då är vi tacksamma om
du ringer 114 14 och lämnar din
”pusselbit”.

En gemensam loppis arrangeras
den 12/9. De som får ställa ut är
boende, föreningar eller andra med
verksamhet i Smedbyområdet.
Utställningsplats är kostnadsfri. För
anmälning behövs det namn, adress
och e-postadress eller telefonnummer till anmälaren. Anmälan görs
via smedbyloppis@gmail.com, lägg
en notis i brevlådan på Travgatan 6
eller skicka sms 0709917291.
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