
Ordföranden har ordet 20 november 2022
Bästa vägvänner,

Så har vi då lagt ytterligare en månad bakom oss och hösten har envist fortsatt vara sensommar fram 
till häromdagen då det slog om och kylan började komma. Även om det tydligen är tillfälligt och ska bli 
några fler plusgrader i veckan som kommer, så känns det i alla fall som vi börjar gå mot vinter. Dags 
att byta till vinterdäck med andra ord, något som de flesta dock inte gör här på Styrsö, varken på 
cyklar, mopeder eller golfbilar. Här får vi helt enkelt ställa fordonen när snö och halka kommer och jag 
rekommenderar verkligen alla att göra det och inte chansar på att ska gå bra. För även om vi normalt 
har bättre snöröjning än vad kommunen kan erbjuda på fastlandet, så kan det vara bra om vi alla nu 
till vintern blir mer försiktiga och tar tid på oss till skolan och båten!

Vägföreningen har haft sitt sista styrelsemöte för detta verksamhetsår. Under december är det mycket 
annat som pockar på vår uppmärksamhet även om vi naturligtvis kommer att fortsätta med vår dagliga 
verksamhet. En del där är just nu att kontrollera att alla har betalat sin avgift för detta år, vilken ju 
debiterades sent på grund av omläggningen av debiteringssystemet. Vi har dock noterat att några av 
våra per brev utskickade fakturor har kommit tillbaka i vår egen postbox med en notering att 
adressaten är okänd på den adressen vi har i våra listor. När man flyttar permanent så ändras det ju i 
rullorna genom att man blir skriven på den nya adressen och då ändras den också i våra listor som vi 
får från Lantmäteriet. Men de uppdaterade listorna får vi bara en bit in på det nya året. Dessa 
förväntade inbetalningar, som inte blivit av på grund av adressändring, kommer vi inte att lämna vidare 
för inkasso utan vi väntar där till de nya adresserna kommer in och debiterar dubbelt nästa år i stället. 

Men ni får gärna sända in er nya adress när ni flyttar så vi inte får den typen av förseningar i 
debiteringen. Lättare blir det dock när ni skickar in era mejladresser till medlem@styrsovag.se, då 
uppstår inte den sortens problem med kuvert som kommer i retur. Men då gäller det att skicka in ny 
mejladress till oss ifall ni byter den!

Vägföreningen får ibland samtal och synpunkter som berör frågor som inte ingår i föreningens 
åtaganden. Vi gör vad vi kan även då, men måste ofta hänvisa till andra delar av kommunens 
organisation. En återkommande fråga är vägbelysningen. Vi vill gärna påminna er alla om att 
vägbelysningen ingår inte i vägföreningens ansvar. Vi ringer ibland själva och anmäler när vi ser att 
vägbelysning har slocknat, men det är ett ansvar som vi alla bör ta på oss. Gå gärna in på 
www.goteborg.se/felanmälan när du ser att någon del av vägbelysningen fallerar!

En annan påminnelse: dikesbrunnar och vägbrunnar ligger inom föreningens ansvar. Men det åligger 
alla medlemmar att anmäla behov av rensning, reparation, eller dylikt. Får vi in en anmälan så 
ombesörjer vi att någon kommer och rensar eller reparerar. Men styrelsen åker inte runt och 
undersöker brunnarna kontinuerligt. Det görs ju enklast och bäst av de som bor invid brunnar som inte 
fungerar som de ska. 

Med dessa påminnelser vill vi i styrelsen önska er alla en fin avslutning på detta år och vi ser med 
tillförsikt fram mot nästa år tillsammans med er. Ett år som vi hoppas ska bjuda på få överraskningar 
vad gäller vägarnas underhåll och en trafikmiljö som respekterar alla användare av våra vägar!

Nu vill jag återigen påminna om att det är bra att synas när man är på vägen, särskilt nu när mörkret 
faller tidigare, så reflexer eller lampor är god försäkring. 

Och så gäller det som vi alltid påminner om: Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Hälsar Gustaf
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