
 
 

  

 
 

 

Fältarbetarna 

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby 

Besök: Industrivägen 22B, plan3 

Gemensamt telefonnummer: 08-590 972 25 

faltare@upplandsvasby.se 

Facebook-sida: Fältarna Upplands Väsby  
 

Äntligen!
 
Nu har skolan äntligen dragit igång igen och 
vi har försökt hinna med så många 
föräldramöten vi kan för att presentera oss 
fältare för alla er vårdnadshavare i Väsby. Ni 
är viktigast för era barn och därför vill vi 
gärna ha kontakt med er! 
 
Sommaren i Väsby 

Det har varit en regnig sommar i år, men vi fältare har 
trotsat vädret och haft verksamhet hela sommaren. Vi 
har erbjudit ungdomar att medverka på olika 
aktiviteter, såsom Bubble ball turnering, Gokart, 
klättring, bio, Bodaborg samt ordnat grillkväll på olika 
platser när vädret tillåtit. Vi vill tacka alla underbara 
ungdomar som vi mött i sommar och medverkat till 
trevliga samtal. Då vi arbetat uppsökande runt om i 
kommunen har vi uppmärksammat en minskning från 
ifjol gällande aktivitet ute på kvällar och nattetid. 
Bortsett från de tragiska händelser som berör ett antal 
barn, ungdomar och vuxna, har det generellt varit 
lugnt runt om i kommunen.   
I och med de större händelserna i Upplands Väsby, 
har vi fältare varit i beredskap i form av stöd, på olika 
sätt och på olika platser i Väsby. 

Hösten: 

Att vuxennärvaro ute har en lugnande inverkan och 

uppskattas oftast av ungdomarna, är ingen nyhet för 

de flesta. Därmed vill vi påminna er om vikten av att 

medverka på vuxenvandringarna som arrangeras med 

skolorna under hösterminen och som påbörjas vecka 

38. Mer information finns på skolans portal. Vi fältare 

kommer att arbeta i snitt 3 kvällar per vecka och rör 

oss runt de platser som ungdomarna samlas på. Vi 

träffar ungdomar både på dagtid i skolan samt på 

kvällstid på fritidsgårdar och på andra mötesplatser 

runt om i Väsby. Under oktober månad kommer 

Vegas verksamhet att öppna i gula villan i Hälsans 

park (Suseboparken) i centrala Väsby. Öppningsdatum 

är i skrivande stund ej klart. 

 
På bilden ser ni Jaber, Anders och Minna.  

LÄGET UTE I VÄSBY 

Bekymret  kring den riskfyllda mopedåkningen 

kvarstår. Många ungdomar kör moped väldigt 

fort och utan hjälm. Vi ser gärna mopeder på 

gatorna i Väsby, men vi vill inte att någon ska 

råka illa ut!  

De mest besökta platserna för ungdomarna i 

Väsby har under en period varit Bollstanäs skola 

och andra sidan Norrviken (Kvarnviken), 

Södervik skolan, Runby torg och Arkadstigen.  

 

Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för er och era 

ungdomar! 

Varma hälsningar  

Jaber, Anders och Minna  
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