SVF - Referensgrupp 2.0 - årsrapport 2018
2017 tog SVF initiativ till en referensgrupp som skulle diskutera hur Styrsös innevånare ville se
framtidens trafik på Styrsö. Resultatet från de diskussionerna gavs till SVF:s styrelse och till
årsmötet 2018.
Under 2018 har gruppen haft sju möten och deltagarantalet har varierat mellan två till åtta
deltagare. SVF:s styrelse har regelbundet hållits informerad om gruppens tankegångar och
diskussioner.
Gruppens möten har konkret resulterat i :
- En "gå till vänster-skylt", som nu finns vid Styrsöbolagets tre bryggor
- En studie: Referensobjekt - trafik på öar i Södra Skärgården och på Koster
- En lapp i våra brevlådor om vilka regler som gäller för att framföra en golfbil
- Förslag till SVF om en "Vägföreningens dag" under hösten 2019.
***************************************************************************
Kommentarer till ovan
Referensobjekt - trafik på öar i Södra Skärgården och på Koster
Den enkla jämförelse som gruppen gjort visar hur olika vi ser på trafikutvecklingen. Naturligtvis beroende
på de olika förutsättningar som gäller - storlek, antal innevånare osv. Framförallt tycker referensgruppen
att det framgår att vi är fria att besluta om vår trafikmiljö. Vi har möjlighet att påverka vår framtid genom
de beslut vi tar! Det är viktigt att fler, som har synpunkter om vår trafikmiljö, gör sin stämma hörd.
Flygblad / infoblad i våra brevlådor
Gruppen föreslår att ytterligare flygblad läggs i brevlådorna med angelägen information av samma typ som
den som delats ut. Detta bör göras ett antal gånger per år.
Vägföreningens Dag hösten 2019
När gruppen har diskuterat aktiviteter vid ett sådant tillfälle har nedan föreslagits:
Polis i uniform
Tipspromenad trafikfrågor
Förslagslåda om trafik

Hoppborg
Glass (till barnen)
Prova-på-cykelkärror

Cykelhinderbana
Uppställt "mönsterfordon"
....

Referensgruppen föreslår att en "teaser" om denna dag presenteras vid SBK:s midsommarfirande.
Framtidsvision
Gruppen ser det som angeläget att styrelsen tar fram en framtidsvision, som skapar bra förutsättningar för
en hållbar trafikmiljö. En framtidsvision som presenteras för ett årsmöte så snart det låter sig göras.
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