
Ordföranden har ordet 24 januari 2023
Gott Nytt År allihop,

Så kan man väl säga även om en hel månad redan har passerat. Och även om allt faktiskt pekar på 
ett uselt år ur många synpunkter, med både krig inte så hemskt långt ifrån oss och en svag ekonomi 
som vi alla får stötta genom ökade kostnader. För att inte tala om klimatförändringar som vi nu 
verkligen börjar känna av, inte bara genom information utan direkt i skinnet. Men kanske det är när det 
inte är så bra och gott, som man faktiskt kan önska varandra ett gott år. Även om detta inte kommer 
att uppfyllas till 100 procent så kan man ju alltid hoppas på att mycket vänder under året!

En god sak med det förändrade klimatet är att antalet snöväderdagar sjunker. Alla unga på Styrsö lär 
väl vara föga glada över detta, men det sänker kostnaderna för vägföreningen. Det skulle väl inte 
förvåna mig dock om kommunen också inser det och sänker bidragsnivån, men tills vidare så är en 
snöfri väderlek bra för vägföreningens och era finanser. Fast när det nu kom en del snö för ett tag 
sedan så var det så intensivt att vi inte hann få undan allt i tid. Vi, liksom de som stiger upp mitt i 
natten för att ploga åt oss, är väl medvetna om att ibland blir det inte som vi tänkt oss. Vi kan be om 
ursäkt för de som pulsade i snö till båten den morgonen, men resurserna som står till buds inom 
Styrsö-Donsödelen av skärgården är ju begränsade. 

Ett nytt år betyder viss nystart även för vägföreningen. Eftersom vi inte kan ändra något egentligen 
före vår årsstämma, ägnar vi oss istället åt att förbereda denna, se vilka som valberedningen har 
föreslagit som ersättare för de som avgår, upprätta ny underhållsplan och budget för det nya året, mm, 
mm, allt för att presentera detta lördagen 25 mars då årsstämman är planerad. Vi har inte fått in en 
enda motion inför kommande år från er medlemmar (sista dag 31 januari, än hinner du!), men vi 
hoppas  detta vittnar om att ni är någorlunda nöjda med vårt arbete som det är. Styrelsen kommer 
dock att lägga fram en del förslag till förbättringar i föreningsarbetet. Jag tänker inte lägga ut förslagen 
här, bara säga att allt kommer att skickas ut till alla medlemmar med kallelsen till stämman i början av 
mars månad.

För att åter koppla lite till klimatet så ger det myckna regnandet upphov till besvärligheter som många 
hör av sig om. Det gäller ju framför allt översvämningar på vägar, i diken och in på tomter och då ner i 
källare. Detta är ett stort problem när det kommer mycket vatten på en gång för dagvattensystemet 
har ju en begränsad kapacitet. Med för dagvatten gäller ju den enkla regeln att varje fastighet har 
ansvar för att det dagvatten som rinner in på tomten även rinner ut, alltså man kan inte stänga av 
flöden från angränsade fastighet. Samtidigt har man naturligtvis ansvar för det egna dagvattnet och 
enklast är det ju när grannar kommer överens om hur det ska ske. När det svämmar över i diken 
utefter vägarna är det primärt vägföreningens ansvar. Men samtidigt har många fastighetsägare fyllt 
igen vägdiket vid sin infart, ibland till och med utan att lägga ner rör, och ibland utan att hålla de 
existerande rören rena. Så vi ber er nu, eftersom det är troligt att denna nya väderlek med stundtals 
massiva regn kommer att fortsätta, att se till att dikena och regnvattenflöderna utmed er tomt inte 
stoppas upp. Ser ni diken och dikesbrunnar som behöver rensas så meddela oss! Vi kan inte se allt av 
oss själva, vi litar på att ni föreningsmedlemmar berättar var det behövs insatser. Detta är ett 
gemensamt problem så det kräver en gemensam åtgärd.

Men hur det nu än blir med regn och höga elpriser och allt annat som vi inte tycker är så kul, så försök 
finna det fina på Styrsö, i skärgården och i vår del av Sverige!

Vi hörs snart igen men kom ihåg
Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!

Hälsar Gustaf


