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Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2017 haft sju ordinarie styrelsemöten och två arbetsmöten. Mötenas innehåll och beslut
har, förutom i styrelseprotokoll, redovisats i form av bloggen Ordföranden har Ordet som finns tillgängligt på
vägföreningens hemsida, www.styrsovag.se.
Styrelsen har också fått stöd av en referensgrupp under senare delen av 2017. Referensgruppen har träffats
fyra gånger under slutet av året samt en gång i januari 2018 och dess arbete kommer att rapporteras och
kommenteras separat till årsstämman.
Vägföreningen har under 2017 äntligen kunnat genomföra en omfattande asfaltering av vägnätet efter
avslutning av de fiberkabelarbeten som påbörjades förra året. På grund av förhållandevis sen asfaltering har
vägmålning skjutits upp till våren 2018.
Uppdraget vad beträffar ansvaret för vinterväghållning, sopning samt dikesslåtter har utförts inom de
ekonomiska ramar som avtalet med kommunen medger. Vinterväghållningen har återigen
konkurrensupphandlats i samarbete med Donsö Vägförening, dock med separata kontrakt. Upphandlad
entreprenör är, liksom förra året, Steens T&E. Vinterväghållningen har varit ytterst sparsam hittills, både på
vår och hösten p g a den varma väderleken, vilket lett till ett budgetöverskott som till viss del använts till
utökade asfalteringsarbeten under 2017.
Vägföreningen har också under året tagit över ansvaret för dispenshanteringen, som under föregående år
skötts av Donsö VF. Detta har lett till ökad administration men även ökade direkta inkomster, bland annat för
en höjning av dispenskostnaderna för gästande fordon.
Vägföreningen har under 2017 varit aktiv forumet Styrsö i Samverkan (SiS), som samlar representanter för
alla de större föreningarna som är verksamma på Styrsö samt särskilt intresserade enskilda personer. SiS har i
sin tur medverkat till ytterligare en nivå av samverkan, Södra Skärgården i Samverkan, SSiS. SiS, liksom
SSiS, skall verka för att meningsfull dialog förs med Göteborgs kommun med flera intressenter. Särskilda
ärenden som uppmärksammats under året, liksom också under 2016, är parkeringen på Saltholmen,
terminalplaneringen på Saltholmen (Tpuls) och Ö-dialogen. Kontinuerlig information i dessa frågor kan fås
via vår hemsida: www.styrsovag.se.
Kontakt med öns skolor för att diskutera framtida samarbete angående trafikkulturarbete på ön har fortsatt
men med ganska låg intensitet, framför allt beroende på arbetsbelastningen i skolorna. Detta samarbete är
planerat att fortsätta under 2018.
Ekonomi
Den årliga utdebiteringen har skett till samtliga fastigheter på Styrsö, ca 800 st. Utdebiteringen gav en
kassaförstärkning på cirka 848 800 kr. Styrelsen skickade in 2 uppdrag om handräckning till
kronofogdemyndigheten för att driva in 2 vägavgifter. Vad beträffar övrigt om föreningens ekonomi hänvisas
till den ekonomiska redogörelsen som också sänds ut till medlemmarna.
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