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Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2019 haft åtta 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.
Vägföreningen har under 2019 kunnat genomföra en omfattande asfaltering av vägnätet. Följande vägavsnitt
asfalterade under året: Sandvikshamnen och Styrsö Tången Väg. Vi fick också komunen att asfaltera
Kallbadsvägen. Dessutom har mindre reparationer genomförts. På grund av sen asfaltering 2018 sköts
planerad målning av vägmittsmarkeringar, mm, upp till våren 2019 men gjordes inte då heller för kommande
asfalteringar. Sådan målning på enstaka vägavsnitt skall nu göras våren 2020.
I och med bygget på Styrsö Höjd har både vägnätet samt antalet medlemmar ökat något. Ett samarbete med
Lantmäteriet under året möjliggör vissa vägbreddningar under 2020. De synnerligen stora transportbehoven p
g a byggandet av ny skollokaler och Donsös 60 bostäder vid brofästet har under året lett till en del oreda och
många interventioner och diskussioner. Även mindre byggnationer har bidragit med exceptionella
transportbehov som har skapat merarbete för att hantera.
Uppdraget vad beträffar ansvaret för vinterväghållning, sopning samt dikesslåtter har utförts inom de
ekonomiska ramar som avtalet med kommunen medger. SVF har under året också haft avtal med
Fastighetskontoret gällande vinterväghållning av Sigrid Engströms Backe genom ett tillägg i avtalet med
Steens T&E. Kontraktet med Steens T&E för Styrsös vinterväghållning förlängdes i november 2019 inte utan
nytecknades då som ett 4-årigt kontrakt 2020-2023 med indexreglering av kostnaderna. Vinterväghållningen
har, liksom åren dessförinnan, varit ytterst sparsam, både på vår och hösten p g a den varma väderleken.
SVF har under året skött sitt ansvar för dispenshanteringen. Dispenshanteringen har ökat den administrativa
bördan för SVF ganska väsentligt men har medfört ökade direkta inkomster. Av de 850 kr för en normal
dispens har 100 kr gått direkt till handhavande styrelsemedlem som kompensation.
SVF har under 2019 varit aktiv i forumet Styrsö i Samverkan (SiS), och SVF’s blogg Ordföranden har Ordet
har publicerats inom SiS’ FB-grupp. Genom ordföranden, har SVF stött och medverkat i SSIS, Södra
Skärgården i Samverkan som under året utvecklades till en ideell förening. Särskilda ärenden som
uppmärksammats under året, liksom också under föregående år, är parkeringen på Saltholmen, fraktfrågan
och Ö-dialogen. Kontinuerlig information i dessa frågor kan fås via vår hemsida: www.styrsovag.se.
SVF har under året, med stöd av delar av den före detta referensgruppen, distribuerat tre olika flygblad till
alla brevlådor. Avsikten med dessa flygblad är att påminna om regler och bestämmelser samt anmoda alla att
visa hänsyn i trafiken, allt för att uppmuntra till ett bättre trafikklimat. Ingen statistisk uppföljning har gjorts
av flygbladens inverkan eller resultat men tycker sig konstatera att situationen i alla fall inte har försämrats.
Ekonomi
Den årliga utdebiteringen har skett till samtliga fastigheter på Styrsö, ca 800 st. Utdebiteringen gav en
kassaförstärkning på cirka 890 kkr. Vad beträffar övrigt om föreningens ekonomi hänvisas till den
ekonomiska redogörelsen som också sänds ut till medlemmarna.
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