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Bilar på Styrsö
På hela Styrsö gäller generellt förbud mot trafik med motordrivet fordon.
Styrsö vägförening är en s k gemensamhetsanläggning (Styrsö ga:3) där alla fastighetsägare
ingår och sköter förvaltningen av vägnätet. Det innefattar också rätten att i årsstämman
besluta våra lokala trafikregler, t ex gäller max hastighet 30 km/tim.
Undantag från fordonsförbudet
Naturligtvis skulle inte vår vidsträckta ö fungera utan fordonstrafik, varför vi gemensamt har
bestämt följande undantag:
• Moped, dock ej fyrhjulig med sluten kaross, ratt och förbränningsmotor.
• Golfbil (motorredskap klass II). Endast eldrift, max storlek 1,30 x 2,80m.
• Tillfälligt besökande fordon (max en dag).
• Boende skrivna på Donsö får köra på Styrsö med egen golfbil, max storlek 1,45 x 3,20m
Vidare kan entreprenörer söka dispens för att framföra sitt arbetsfordon. Det kostar numera
850 kr och berättigar till körning enligt texten på dispensen och kan gälla upp till ett år. Läs
om dispenser och axeltryck. Dispensdokumentet skall finnas i fordonet väl synligt för alla. Se
vår information samt vidare hos Vägföreningen, där detaljerad information gällande alla
bestämmelser kan hämtas.
Värt att notera är att inga fordon får parkera på vägområdet, utan måste köras in på tomten,
eller stå på uppställningsplatserna vid färjelägena.
Hänsyn i trafiken
En gammal slogan, men här på Styrsö extra viktig eftersom vägarna inte är anlagda för någon
trafik att tala om. Här måste alla samsas, gående (vi går på den vänstra sidan förresten),
cyklar, lastmopeder, golfbilar och de tillåtna transportfordonen. De senare kan vara enormt
stora och det krävs förstås en synnerligen stor hänsyn av deras förare när dessa måste fram till
sina arbetsplatser.
Även om det finns olika åsikter om
fordonstrafiken beslutas dess regler
av en majoritet på Vägföreningens
årsstämma. För en levande ö måste
vi tillåta trafik av mer eller mindre
störande slag, men värt är att
komma ihåg att om den ömsesidiga
hänsynen inte beaktas kan en
majoritet komma att bestämma
ytterligare restriktioner. Det är
därför viktigt för oss alla att inte
beställa transporter med onödigt
stora fordon och för
maskinentreprenörerna att välja det
minsta redskapet som kan göra
jobbet. Bara så kan vi få god trafiktrivsel på Styrsö!
info@styrsosamverkan.se
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