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Nu är våren äntligen i antågande! 
 
Hoppas ni har haft en härlig vinter med skidåkning och andra uteaktiviteter i all snö vi haft! 
 
När våren nu närmar sig är det dags att börja fundera över att byta ut vinterdäcken mot 
sommardäck och hur var det nu igen? När fick man byta och vem bestämmer när det är 
vinterväglag? Här kommer lite hjälp på vägen! 

• vinterdäck krävs 1 dec - 31 mars, mönsterdjup minst 3 mm.  
   

• dubbdäck får användas 1 okt - 15 april, annan tid om det är eller befars bli 
vinterväglag.  
 

• krav bil + släp; om bil dubbat måste släpet ha dubbat, om bil odubbat kan man välja 
mellan odubbat och dubbat på släpet.  
   

• vinterväglag; polisen avgör, är det snö/is/snömodd eller frost på någon del av 
körbanan (även vägrenen räknas) råder vinterväglag. 

Är ni på landet under helgerna? 
 
Tänk på att minska risken för inbrott! 
 

• Meddela grannar att ni är borta! 
• Be någon ta in post. 
• Tänk belysning, inne och ute. Använd gärna timer! 

 
Följ oss gärna på Facebook sök på: Polisen Sollentuna. Här kan ni följa vårt dagliga arbete, få 
uppdateringar om vad som händer och vad ni ska tänka på i vardagen! Sidan är mycket 
uppskattad och vi har just nu ca 3300 ”gillare” och många fler som följer oss! 
 
Grannssamverkansbilen är vår service- och trygghetsbil för Grannsamverkan. Duktiga och 
pålitliga pensionärer som jobbar ideellt för allas vår trygghet! 
Vill ni ha skyltar eller annan information kan ni kontakta dem 0739-152193 
Var uppmärksam och ring polisen när ni ser något misstänkt!  Grannsamverka!                                                                        
                                                           

Ha en riktigt skön vår! 
Curt Ahnlund 

  
                        
       
 
 

www.polisen.se                                                    www.samverkanmotbrott.se 

Kontakta Polisen: 
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden 
Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill 
göra en brottsanmälan, tipsa eller har frågor. 
Anmälan kan i vissa fall göras via Internet. 
 

Polisen Sollentuna 
Adress: Tingsvägen 7 
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 
Reception: 08.00 – 19.00 
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