För att avslutningskortegen ska flyta på så bra som möjligt informerar polisen i
Täby om följande:
Anmälan: För färden krävs att Polisen underrättas i god tid och senast dagen innan.
Uppgifter: Datum för färden, fordon, regnr, antalet passagerare samt kontaktperson.
Mail: alexander.antonian@polisen.se skriv "Skolavslutning" i ärenderutan.
Brev: Alexander Antonian, Polismyndigheten Lpo Täby, Box 930, 191 29 Sollentuna eller
lämna in era uppgifter i receptionen på Täby polisstation, Biblioteksgången 11,Täby.









Antalet passagerare på flaket får inte vara fler än att alla kan garanteras
säkerhet.
Det skall finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten och
bänkar skall sitta fast. Spännband är ej att anse som skyddsräcke.
Utrymmet på flaket får inte ha utskjutande delar, ojämnheter, eller skarpa kanter
som kan öka risken för skador.
Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett
kommunikationssystem om något händer. Om mobiltelefon används måste
samtalet vara uppkopplat under färden. En ”flakvärd” kan vara till hjälp under
färden och ökar tryggheten.
Fordonet får inte köra fortare än 20 km/ h och får endast framföras på vägar där
hastighetsbegränsningen inte överstiger 70 km/h.
Föraren skall ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år.
Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får
bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar att välta.

Säkerhet utefter färdvägen: Ballonger med vätska eller andra föremål i syfte att kasta får
inte förekomma på flaket, eftersom dessa kan komma att utgöra trafikfara om de kastas och
träffar andra. Tänk på att fortsatt färd kommer att stoppas om föremål kastas, eller om
vätska sprutas, från flaket.
OBS ! Alkohol hör inte hemma på flaket!
Vuxna över 20 år, som överlåter alternativt bjuder starköl, vin eller sprit till personer under 20
år gör sig skyldiga till brott mot alkohollagen (2010:1622). Förtäring av alkohol i trafikmiljö
utgör dessutom en trafikfara både för de som vistas på flaket/släpvagnen samt för övrig
trafik. I förekommande fall kommer polis att beivra brott och kan förhindra eller avbryta
färden.

Lpo Täby i samverkan
med polisens volontärer

