
 

 

Allmänhet och media inbjuds till presskonferens och presentation  

med anledning av att den ideella föreningen ”Väsby Mot Våld” 

släpper boken ”Röster om våld och trygghet” den 24 augusti i 

Väsby Centrum. 

 

Förord av Beatrice Ask och Thomas Bodström 

Under 2010 startade Väsby Mot Våld (VMV) ett arbete med att göra en  

bok om våld och trygghet i samarbete med Väsbys skolor.  

VMV ville att boken skulle bli klar nu till hösten för att uppmärksamma  

Rädda Barnen i Väsbys 50- års jubileum 

Nu är boken klar och förordet är skrivet av Beatrice Ask och  

Thomas Bodström. 

Alla skolor i Väsby bjöds in  

VMV bjöd in alla elever i årskurs sju, via skolornas rektorer, att skriva och teckna olika teman 

som rör våld och trygghet.  

Grimsta-, Runby-, Söderviks-, och Sverigefinska skolan tackade ja till att bidra med text och 

bild till boken.  

 

Ljudfil producerad speciellt med tanke på dyslektiker och mindre barn 

En ljudfil kan gratis laddas ner via hemsidan www.vasbymotvald.se. Ljudfilen innebär att en 

berättare läser texten så att lyssnaren endast följa kan med och titta på bilderna i boken. 

 

Program  
17.30  Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, hälsar alla välkomna  

17.45  Simon Jernberg, ordförande i Väsby Mot Våld inleder presskonferensen  

18.05  Thomas Bodström, f.d. justitieminister, advokat m.m. 

18.15  Lena Frylemo, polismästare Norrorts polismästardistrikt 

18.25-18.45  Thomas Bodström och redaktör Frida Sundén signerar boken 

 

Datum, tid och plats 

 24 augusti 2010 

 17:30—18:45 

 Mitt i Väsby Centrum 

 

Vill du veta mer? 

 Läs mer på www.vasbymotvald.se 

 Ring informationsansvarig Ida Johansson på tele. 0735-013 308 

 Ring redaktören för boken – Frida Sundén på tele. 0738-492 819 

 

 

Allmänhet och 

media inbjuds 

till 

presskonferens 

och 

presentation  

med anledning 

av att den 

ideella 

föreningen 

”Väsby Mot 

Våld” släpper 

boken ”Röster 

om våld och 

trygghet” den 

24 augusti i 

Väsby 

Centrum. 

 

Förord av Beatrice 

Ask och Thomas 

Bodström 

http://www.vasbymotvald.se/
http://www.vasbymotvald.se/

