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Skälby Tredje Samfällighetsförening 

 
Nu är det december och det har blivit dags för årets sista Samfällsnytt. Det har varit ett ganska lugnt 
år med inte allt för stora förändringar i vårt område. Det var i huvudsak två saker som utmärkte sig. 

 
Det första var den rad av inbrott i kommunen vi hade i somras, och tyvärr drabbades även några av 
våra grannar. Se polisens julbrev till Gransamverkan mot brott om brottsstatistik och tips på hur 
man kan skydda sig mot det som bifogas detta Samfällsnytt.  
Vi har inga speciella ombud för Grannsamverkan utan alla som bor i vårt område medverkar i 
Grannsamverkan. Rapportera till polisen om onormala händelser inträffar och om personer som 
uppehåller sig i området uppträder på ett misstänkt sätt (se telefonnummer på nästa sida). 
Information från polisen går till styrelsen som vidarebefordrar den till de boende i området. 

 
 
Fixardagen 
Det andra stora som hände var att vi bytte ut 
höstens städdag mot en Fixardag. Det var ett 
gäng tappra själar som var ute i solen och rustade 
upp våra lekplatser. Vi hann med en hel del. Alla 
lekplatser fick upprustning i form av inoljade 
möbler, så den biten slipper vi i alla fall till 
våren. 
Lekplatsen Vätö-Vidbogränd fick ett helt nytt 
staket runt gungorna och det blev jättefint.  
På lekplatsen mellan Vätö- och Rimbogränd togs 
den befintliga lekställningen bort då den var i så 
dåligt skick och stod läskigt nära asfalten. Planen 
är att det ska komma något nytt där framåt våren. 
Lekställningen mellan Kårsta- och Knutbygränd 
fick sig en behövlig ommålning också och den 
blev fantastiskt fin.  
Basketställningen på lekplatsen mellan Vallby- 
och Vidbogränd rustades upp till i stort sett 
nyskick. 
Vi i styrelsen vill tacka alla som var med och 
gjorde fint för våra barn. Utan er hade det inte 
blivit så här bra! Nästa år hoppas vi på 
ytterligare uppslutning för vi har lite kvar att 
åtgärda innan allt är tipptopp. 
 

 
Till nyinflyttade och andra som vill 
veta mer 
Ni vet väl att samfälligheten har en hemsida? Dit 
kan man gå om man undrar över något speciellt för 
där finns massvis med ”bra att veta” och relevanta 
länkar.  
Där kan man också skicka ett mail till oss i 
styrelsen och berätta om man är nyinflyttad i vårt 
område. Alla nyinflyttade blir automatiskt 
medlemmar i samfälligheten.  
Har man synpunkter om hemsidan eller vill komma 
med någon nyttig information kan man maila eller 
ringa någon i styrelsen. Telefonlista finns på 
hemsidan.  
Webmaster heter Peter Mwaka.  
 
Adressen till hemsidan är www.skalby3sam.se och 
e-postadressen är styrelsen@skalby3sam.se
 
Årsstämman 
Nu är det dags att fundera på om man har något 
man vill ta upp på årsmötet i mars. Skicka 
eventuella motioner till styrelsen senast i februari. 
Inbjudan till årsmötet kommer senare. 
 

 
Slutligen vill vi påminna er om att inte glömma att släcka ljusen vi alla tänder nu i juletid och be er 
kontrollera era brandvarnare så att de fungerar som de ska. En brandvarnare är den billigaste och 
bästa livförsäkringen man kan skaffa sig. 
 
 

God Jul och Gott Nytt År 
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POLISENS INFORMATION – GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 
Informationsblad nr: Julbrevet 2009 
 
Polisens riksnummer                   Dygnet runt       114 14 
Norrortspolisens telefonnr  Dygnet runt  114 14 
SOS NÖD-tfn  Dygnet runt 112 
Närpolisen Upplands Väsby 08-401 53 50 
Albin Näverberg 08-401 53 86    0708-95 15 08 
Besöksadress: Centralvägen 1, Upplands Väsby 

Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna 
Receptionens öppettider: Stängd i avvaktan ny. 
Email polisen i Upplands Väsby: napo-upplandsvasby.stockholm@polisen.se 
www.polisen.se  -  nu även för polisanmälan!        
www.albin.naverberg@polisen.se 
 
Mörkt, blött och ruggigt. Då sitter det bra med levande ljus, blir riktigt mysigt att sitta hemma och mysa. 
Jag vill dock inleda med att säga, Inga levande ljus om du lämnar rummet. 
Själklart placerar du inga levande ljus på TV:ns ovansida. 
Var även försiktig med gamla julstjärnor av papp. Dessa kan antändas, speciellt om en lampa med för hög effekt 
används. Lämna aldrig ut fyrverkerier av något slag till ungdomar under 18 år. Ni har ansvaret. Vi vet av erfarenhet 
att ungdomarna inte förmår att hantera fyrverkerierna på ett ansvarsfullt sätt. Många djur och äldre människor blir 
lidande. 
 
Nu till tillbakablicken. Brottsintervall 1/1-30/11. 
  
  2009     jämfört med 2008 
Anmälda inbrott i villa/radhus  48  29 
Försök till inbrott 9  2 
 
Anmälda inbrott i lägenhet 31  34    
Försök till inbrott 4  6 
 
Anmälda biltillgrepp 89  112 
Försök till Biltillgr.  30  43 
 
Stulna mopeder  70  44 
 
Stulna cyklar  153  109 
 
Inbrott i bil  367  387 
 
Inbrott i garage  8  7 
 
Inbrott i källar-/vindskontor 44  60 
 
Klotter o skadegörelse 658  859 
 
Vad händer egentligen på villa och radhussidan? Ökningen av inbrott är otrolig. Jag har tittat på inbrotten. 
I mer än hälften av fallen har ett fönster brutits upp på den del av villan där insynen är sämst. I 9 fall har altandörren 
forcerats och i 6 fall har man tagit sig in via ytterdörren genom att bryta upp den.  Signalerna är tydliga; Ansa och 
begränsa buskage och liknande så insynen förbättras, sätt lås på fönster i skylda lägen, skaffa lås på altandörren och 
lås den och avslutningsvis är det bra att byta ut det gamla låset på ytterdörren så att det kan låsas så att det ej går att 
öppna manuellt från insidan, typ hemma trygg borta säker. 
 
Ökningen av stölder av cyklar och mopeder slår alla rekord. Märk era cyklar och lås dem ordentligt, gärna samman 
med något orubbligt exempelvis cykelstället.  
 
Vi kan glädjas åt trenden inbrott i lägenheter som vänt nedåt, liksom inbrotten i källar/vindskontor och garage. 
 Fordonsparken förnyas med bättre stöldskydd vilket avläses i statistiken.  
 
 

http://www.polisen.se/
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Ett par ord med anledning av mörkret: Bär reflexer, gå på rätt sida av vägen det vill säga den vänstra. Cyklister, se 
över cykelns belysning och ringklocka. Använd dessa så att samspelet i trafiken underlättas. 
 
Vill avsluta med att tacka för det gångna året med många goda insatser och tips med att önska era alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År. 
 
Albin 
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