Viktig information till förare av fordon
med studentflak
Enligt tradition har elever vid studentavslutningen i Enköping åkt runt med sin klass på traktorvagnar eller lastbilsflak.
Denna del av firandet är förknippat med risker då det är tunga fordon som ska föras fram i stora folksamlingar och
lasten består av människor. Polisen och vi inom skolan vill därför göra allt för att förhindra att olyckor inträffar och ser
det därför som viktigt att du som ansvarig för lastbil- eller traktorfärd får följande information, se också info från
polisen och transportstyrelsen på vår webbsida www.westerlundska.nu under rubriken ”Student 2019”.
•

Drottninggatan kommer vara avstängd för biltrafik från postrondellen till korsningen vid S:t Johannesgatan.

•

De fordon som ska användas vid skrindaåkningen ska ställas upp från S:t Johannesgatan till i höjd med
Skolparkens scen, enligt instruktioner från polisen. Fordonen ska stå uppställda i riktning Drottninggatan mot
järnvägsstationen. Anslut Drottninggatan via S:t Iliansgatan.

•

Fordonen ska vara på plats klockan 10.30 för inspektion av polis. Ställ upp fordonen i dubbla rader. Det
kommer att vara mycket folk på Drottninggatan och därför är det viktigt att du är på plats med fordonet i tid.
Om du kommer sent finns det risk att ditt fordon inte får plats.

•

Polisen kontrollerar säkerhet, tillstånd samt budskapen på de målade lakanen. Alkoholhaltiga drycker får
inte tas med på vagnarna.

•

Fordonets flakvärd ska befinna sig vid trappan nedanför Doktor Westerlundsstatyn på Drottninggatan
klockan 12.00 för information från polisen kring vad det innebär att vara flakvärd.

•

Det råder konfettiförbud på fordonen.

•

Avgång från Skolparken cirka klockan 13.00. Det är ett starkt önskemål från eleverna att skrindorna är
tillbaka i Skolparken klockan 14.00 för att studenterna då ska kunna tas emot av sina anhöriga.

•

Du som förare är ansvarig för säkerheten på ditt fordon, vid minsta tillbud/risk ska du stanna fordonet.

Om ovanstående efterlevs är vi övertygade om att även skrindaåkningen kommer att bli ett trevligt och minnesvärt
inslag i studentfirandet.

_____________________________
Utse en elev i klassen som är ansvarig för att lämna ovanstående information till personen som ska köra
klassens fordon med studentflak. När föraren fått informationen ska ansvarig elev lämna den här talongen till
skolans administrativa chef Maria Johansson.
”Jag ansvarar för att ovanstående information lämnats till den person som ska köra klassens studentflak.”

____________________________________________________________________________________________
Ort och datum

Namn och klass

