Styrsö vägförenings styrelses kommentarer till
referensgruppens arbete och slutsatser samt förslag till beslut
Vägföreningen lyckades till slut under hösten 2017 kalla samman en referensgrupp i enlighet med
beslut på årsstämman i mars 2017. Styrelsen är ytterst tacksam för det arbete som lagts ner av
referensgruppen under den korta perioden november 2017 till januari 2018. Styrelsen är också
ytterst positiv till de resultat, förslag och synpunkter som lagts fram av referensgruppen.
Referensgruppen lägger fram en kortfattad rapport till årsstämman som skickas ut med kallelsen
till stämman. Rapporten innehåller tre rubriker med kortfattade synpunkter:
Trafikkultur och Attityder, där det påpekas att brist på respekt och hänsyn är det största
trafikproblemet just nu på Styrsö. SVF bör använda de möjligheter som står till buds för att
påverka genom att begränsa antal fordon och deras storlek, och informera om regler och främja
ett sunt, respektfullt och vänligt trafikklimat.
Framtid, där det påpekas SVF bör besluta om en framtidsvision där det blir möjligt att dela på
resurserna på olika och bättre sätt.
Dispenser och Regelverk, där SVF uppmanas att se över dispenser och regelverk för avgifter
och fordonsstorlekar, allt med avsikt att försöka påverka dagens trafikkultur och verka för den
framtidsvision som skall arbetas fram.
I de protokoll från referensgruppens enskilda möten, då dessa tre kategorier av frågor har
hanterats, har olika mer eller mindre detaljerade förslag framförts. Vad gäller trafikkultur och
attityder föreslås årligt möte med dispensinnehavare för att informera om regler och villkor.
Dispenserna föreslås vara förenade med krav och kunna återkallas. Det föreslås också att
samarbetet med SiS, föreningar, skola och polis skulle utvidgas och att informationsblad skall
läggas i brevlådorna oftare för att göra SVF och trafikfrågorna aktuella under hela året.
Registrering av alla golfbilar på Styrsö samt skyltar för både gående och fordon är andra förslag.
Vad gäller framtiden läggs förslag fram som talar om delningsekonomi, nya transportalternativ
samt en ökad reglering, allt för att värna om den unika miljö som vi har på Styrsö. Viktigast här är
att förhindra ökning av trafik och behov av breddning av vägar, etc. Diﬀerentierade avgifter och ett
ökat deltagande i samhällsdiskussionen, med t ex Vägföreningens Dag ingår också samt
naturligtvis det nämnda behovet av en framtidsvision för SVF.
Dispenser och regelverk ses som verktyg att uppnå de förändringar som eftersträvas i den
vänligare trafikkulturen och i framtidsvisionen.
Vägföreningens styrelse ställer sig positiv till referensgruppens arbete och stödjer de
övergripande målsättningar som kommer till uttryck i referensgruppens rapport. Styrelsen
föreslår
- att stämman tar beslut om att se positivt på målsättningar som referensgruppen stakat ut.
- att fortsatt hantering av enskilda frågor sker inom ramen för styrelsens reguljära arbete
- att referensgruppen kvarstår som rådgivande forum till styrelsen och utvidgas, om intresse finns,
med ytterligare personer (som utses på stämman)

