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Styrelsearbetet 
 
Styrelsen har under det gångna året haft nio ordinarie styrelsemöten och två arbetsmöten. Mötenas innehåll 
och beslut har redovisats i form av Ordföranden har Ordet som finns tillgängligt på vägföreningens hemsida, 
www.styrsovag.se. 
  
Vägföreningen har genomfört asfaltering nedre delen av Dammkärrsvägen, Gamla Tångenvägen, vägen till 
Styrsö BK samt smärre reparationer av vissa övriga vägar och vägområden. Halsviksporten har reparerats i 
enlighet med stämmobeslut 2015. Mittlinjer på alla större vägar har målats samt markeringar av början och 
slutet på gångfartsområdena och väjningslinjer (s k hajtänder). 
 
Uppdraget vad beträffar ansvaret för vinterväghållning, sopning samt dikesslåtter har utförts inom de 
ekonomiska ramar som avtalet med kommunen medger. Vinterväghållningen konkurrensupphandlades i 
samarbete med Donsö Vägförening.  
 
En karta över alla vägar på ön finns på hemsidan där vägarna är färgmarkerade som vägföreningsväg, privat 
väg, kommunal väg eller kommunal gata. 
 
Dispenshanteringen för Styrsö VF är på väg att flyttas från Donsö VF, som hittills skött den, för bättre lokal 
kontroll. 
 
Vägföreningen har under året tagit initiativ till bildandet av ett forum, Styrsö i Samverkan (SiS), som samlar 
representanter för alla de större föreningarna som är verksamma på Styrsö samt särskilt intresserade enskilda 
personer. SiS skall verka för att meningsfull dialog förs med Göteborgs kommun och andra myndigheter 
samt mellan Styrsö invånare om öns utveckling och planering. Som ett led i denna strävan har vägföreningen 
arrangerat två allmänna möten, ett med stadsarkitekt Björn Siesjö och ett med stadsdelsansvariga tjänstemän 
om Kalvhagskolans framtid. Andra särskilda ärenden som uppmärksammats i samarbete med SiS under året 
är parkeringen på Saltholmen, terminalplaneringen (TPUSS) och den s k Ö-dialogen. 
 
Ekonomi 
Den årliga utdebiteringen har skett till samtliga fastigheter på Styrsö, ca 750 st. Utdebiteringen gav en 
kassaförstärkning på cirka 852 000 kr. Styrelsen skickade in 3 uppdrag om handräckning till 
kronofogdemyndigheten för att driva in 4 vägavgifter. Vad beträffar övrigt om föreningens ekonomi hänvisas 
till den ekonomiska redogörelsen.  
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