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Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 20062007.
Föreningen har under året bestått av ____ betalande medlemmar vilket är en minskning från föregående år med
____ medlemmar.
Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:
Harry Kårsjö, Ordförande, vald 2006 på 1 år
Jan-Erik Lindgren, Vice ordförande, vald 2006 på 2 år
Ewa Fernström, Kassör, vald 2005 på 2 år
Anders Andergren, Sekreterare, vald 2005 på 2 år
Dan Lansgard, Ledamot, vald 2005 på 2 år
Ingeärd Enander-Malmros, Ledamot, vald 2006 på 2 år
Helena Nelson-Bülow, Ledamot, vald 2006 på 2 år
Tommy Kullman, Revisor, vald 2006 på 2 år
Irene Nelson, Revisor, vald 2005 på 2 år
Hans Bolander, Revisorssuppleant, vald 2005 på 2 år
Valberedning har under året utgjorts av Margot Nyman och Ingrid Hallgren-Fransson.
Årsmöte hölls den 8 juli 2006 med ett 50-tal närvarande medlemmar.
Samanträden i styrelsen under året: 8 juli, 20 juli, 10 augusti, 5 mars, 13 juni, 3 juli och 14 juli.
Verksamhet och beslut
Lammablotet firades detta år den 15 juli. Kung Blåtall fick röna samma öde som sina föregångare på tronen och
fick det hett om öronen och därefter blött om fötterna. Till ny kung utropades Åke med kunganamnet Kung
Vägren. Hans valspråk är: Lillprinsen heter Anders Bergqvist.
Vårstädningen genomfördes, precis som de senaste åren, på Påskdagen och uppslutningen var mycket god. Ett
50-tal ”vikingar” hade slutit upp och såg till att vår vackra vik blev än vackrare. Föreningen bjöd de närvarande på
smörgåstårtor. Ett stort tack till Er alla som ställde upp! Anders Andergren var föreningens ansvarige på plats.
Valborgsmässofirandet blev detta år långt ifrån traditionsenligt, eftersom vindriktningen inte medgav tändning av
brasan. Ihrebaden höll tack och lov öppet för de som sökt sig till viken denna afton och firandet fortsatte där för de
som så önskade. Jan-Erik Lindgren och Dan Lansgard var föreningens ansvariga på plats.
Midsommarafton firades detta år på Midsommarängen. Som vanligt hade många ställt kosan till viken, in- som
utomstående. Sång- och lekledare vid stången var även detta år Adam och Klas Lansgard. Efterföljande tävlingar
och kaffeservering avlöpte väl, för att inte tala om midsommaraftonens avslutning och intåget i midsommarnatten,
vilket gick som en dans! Stort tack till alla musiker, inte minst Gösta Lyttkens!

Styrelsens arbete har, förutom de årligen återkommande frågorna, bland annat handlat om skyltar,
fartbegränsningar, busskommunikationer, vattenprover, ITF:s hemsida och dess innehåll (www.ihreviken.se). En
fråga som varit återkommande har varit V/A-frågan där vi informerats via Dan Lansgard vilken också
representerade föreningen vid det informationsmöte som Länsstyrelsen kallade till i Hangvars bygdegård den 14
mars. Den största frågan har dock varit frågan om vägnamn i Ihreviken. Många och långa har diskussionerna
varit. Ett fåtal förslag har inkommit från boende i viken. Dessa förslag har tagits i beaktande. Några få reaktioner
har inkommit efter presentationen av förslagen på hemsidan. Dessa har också tagits i beaktande. Eftersom någon
samstämmig kritik inte framförts mot något av namnförslagen, sedan de presenterats på hemsidan, lämnades
dessa in till Stadsarkitektkontoret den 30 mars. Beslut i frågan väntas under hösten. En fjärde upplaga av
Ihregolfen genomfördes på Slite GK. Ett 15-tal golfare hade ställt upp.
Styrelsen tillönskar alla Ihrevikingar en soligare sommar än hittills!
genom Anders Andergren, sekreterare.

