Sydkoster i jan 2018
Vid årsstämman i maj för Sydkosters samfällighetsförening för Koster Ga:1 togs frågan om
trafiksäkerhet upp. Vi lovade då att återkomma till samtliga andelsägare med ytterligare information
om trafiksäkerhetsfrågor och om polisens övervakning.
Bakgrunden till vår oro för trafiksäkerheten är bl.a. några trafikolyckor och onykterhet i samband
med att fyrhjulingar användes under 2017. Några frågor som diskuterats i styrelsen är:
Bör polisanmälan göras vid grova trafikbrott?
Kommer polisen att bötfälla förare av fordon som inte har permanent tillstånd av vägföreningen
att framföras på våra vägar (blå dekal) eller tillfälligt tillstånd (mailsvar att uppvisa)?
Vilka övriga regler gäller för våra fordon och för rättigheten att framföra dessa - där osäkerhet
främst har gällt regler för de många elbilar och fyrhjulingar vi har på Koster?
Styrelsen har under året diskuterat dessa frågor med inbjudna representanter för polisen och
kustbevakningen.
Följande slutsatser vill vi förmedla till alla andelsägare och, förhoppningsvis genom er, även till
många andra Kosterbesökare.
Polisanmäl vid grova trafikbrott!
Det är viktigt att ingripa vid exempelvis rattfylla och annat trafikfarligt beteende genom att ringa 112
och göra polisanmälan - men detta är ett medborgaransvar som gäller för alla, inte styrelsens ansvar i
rollen som styrelse. Det är också tillåtet att ingripa, t.ex. ta fordonets nycklar, eller hålla fast
personen tills polisen kan komma för att mäta alkoholnivån. Det bör dock göras om det kan ske utan
att man riskerar skador. Polisen önskar också att man anmäler brott som begåtts, även om det är för
sent för polisen att ingripa. Då kan det göras via 11414, och det kan eventuellt göras anonymt. Vi i
styrelsen vill också ha den informationen för att kunna varna fordonsägaren och eventuellt dra in
tillståndet för fordonet att framföras på Syd.
Polisen kontrollerar att fordonen har tillstånd att framföras
Polisen skall kontrollera att tillståndspliktiga fordon har vägföreningens dekal eller mailbesked som
visar att de får framföras på Sydkoster. Fordon som saknar tillstånd bötfälls. Själva tillståndet och
dekalen kostar inget. Har du tillståndspliktigt fordon - vänta inte med att skaffa tillstånd! Blankett
finner du på www.sydkostervagar.se .
Krav på fordonsregistrering och krav på körkort på våra enskilda vägar
Enligt samtal med transportstyrelsen, Club Car, Svensk Maskinprovning m.fl. behöver inte äldre
elbilar registreras om de inte går fortare än 30 km/tim. Nyare elbilar har i regel registrerats som
motorredskap klass 2 eller som mopedbil klass 1 (dvs.EU moped).
För alla elbilar ställs krav på minst AM körkort!
Vad gäller fyrhjulingar (dvs. ATW) finns en rad olika regler för registrering och körkortskrav som är
strängare än för elbilar. På Sydkoster krävs att fyrhjulingar är nödvändiga i arbetet för att vi skall
bevilja fordonstillstånd.
Kom ihåg att svensk lag gäller på vår ö! Det innebär bl.a. att barn under 15 år skall ha cykelhjälm.
Gå på vägens vänstra sida (så du möter trafiken) - om du inte har sällskap med cyklande småbarn.
Polisen bötfäller mopedförare utan hjälm, liksom de som skjutsar på mopedflaket.

