
Låsta bommar  
gör Järva tryggare

För att du ska kunna röra dig tryggt på gång- och cykelbanor finns flera 
bommar uppsatta i området. De ska förhindra olaglig biltrafik.

Tyvärr finns det bilister som ändå kör bland gående och cyklister, när 
bommarna lämnats öppna eller brutits upp. Den olagliga trafiken inne-
bär en allvarlig olycksrisk. Felparkerade bilar på gångstråk, torg och inn-
ergårdar blir också hinder för ambulans, polis och räddningstjänst.

För att göra ditt område ännu tryggare börjar staden under 2020 byta ut 
låsen på bommarna till nya, digitala lås. Bara de som verkligen behöver 
låsa upp bommarna kommer att kunna göra det, som ambulans, polis och 
räddningstjänst.

Hur påverkar det här mig?
Om du vant dig vid att köra på en gångväg ända fram till din port, eller på 
en gångväg med uppbruten bom blir det kanske en liten bit längre att gå. 
Men det finns gott om riktiga parkeringsplatser och alternativa färdvägar.

När fler bommar är stängda och låsta blir det färre bilar som körs och 
parkeras olagligt. Det kommer göra Järva tryggare – både för dig och 
dina grannar.

Vill du veta mer?
Läs mer om de nya bomlåsen på Järva  
tillstånd.stockholm/bomlås-järva
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