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Till Polismyndigheten i Västra Götaland 
Närpolisområde Frölunda 
Insp Dan Gerefalk. 
 
Vi i Styrsö Vägförening skriver till er med anledning av den satsning som görs från er sida för att 
förbättra trafiksituationen på ön. Sedan ca 3 år har ni på olika sätt haft en ökad närvaro på Styrsö. 
De positiva effekterna av detta märker både vi och våra medlemmar. 
Betydligt fler använder hjälm och alkoholen i samband med fordonskörning har minskat. Detta 
upplever vi som mycket positivt och som ett bevis på att polisnärvaro med kontroller tyvärr är 
nödvändigt för att vända dåliga trafikvanor. 
Vi vill här inte bara ge en positiv ”feedback” utan också synpunkter på hur ni kan gå vidare i 
arbetet. 
Ert arbete har hittills till stor del handlat om förarna av fordonen. Hjälm, nykterhet, skjutsning 
m.m. 
Vi tycker det nu är tid att gå vidare och kontrollera själva fordonen.   
Styrelsen har under en längre tid arbetat med att förnya de lokala trafikstadgarna som ligger till 
grund för vad som får köras på ön. Vi har även lagt ner arbete på att informera medlemmarna om 
vad som gäller. 
I dag kan man köpa och köra många olika sorters fordon vilket görs på ön. Våra medlemmar 
påtalar ofta irritation över att det körs fordon som ej är tillåtna och fordon utan eller med dålig 
ljuddämpning. Böter är tyvärr nödvändigt för att få till en ändring av situationen. 
Vi är helt beroende av polisens arbete för kontroll av efterlevnaden av våra trafikstadgar. 
Vi efterfrågar fokusering på några olika områden: 

• Fordonskontroller. Kontrollera och bötfäll de fordon som ej får köras på ön. 
• Typning. Kontrollera att fordon är rätt typade. 
• Trafikförsäkring. Kontrollera att förare har trafikförsäkrat sitt fordon. 
• Ljuddämpning. Kontrollera ljudnivån. 
• Fyrhjuliga ATV-fordon. Kontrollera och få bort dessa fordon. 

 
Vi vill också göra er uppmärksamma på värdet av att lätt kunna komma i kontakt med er. Flera 
medlemmar har goda idéer och synpunkter på ert arbete, men har svårt att få kontakt. Det skulle 
hjälpa både oss och er, om ni hade tel nr anslagna i t ex affärerna på ön. Eller varför inte en e-
postadress nu när alla verkar uppkopplade på nätet. 
 
Vi ser förbättringar på ön men vet också att det finns mycket kvar att göra. 
 
För Styrsö Vägförening 27/6 2007 
 
 
Jan Kjellberg Ordförande    Magnus Lundén Sekreterare 
 


