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Styrelsen för Ihrevikens Tomtägarförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2011-2012.
Under året har 79 av 131 medlemmar i skrivande stund betalat avgiften för 2012.
Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:
Ann-Christin Nellgård

Ordförande

omval på1 år(2012)

Jeanette Albertsson

Sekreterare

vald 2010 på 2 år( 2012)

Maria Öberg

Kassör

omval på 2 år(2013)

Katarina Sjöblom

Ledamot

vald 2010 på 2 år (2012)

Ann-Katrin Branting

Ledamot

omval på 1 år(2012)

Håkan Westerlund

Ledamot

nyval på ett år(2012)

Micke Seid

suppleant/Webansvarig

nyval på 2 år(2013)

Tommy Kullman

Revisor

omval på 1 år(2012)

Christer Nilsson

Revisor

omval på 2 år(2013)

Olof Nellgård

Revisorsuppleant

nyval på 2 år(2013)

Valberedningen har under året varit Ingrid Hallgren-Fransson och Olof Nellgård
Årsmöte hölls den 9 juli 2011.
Styrelsen har under året träffats : 10 juli 2011, 4 februari och 13 juli 2012.

Verksamhet och beslut
Lammablotet firades 2011 den 16 juli och Kung Smaklöse fick även han, liksom tidigare års kungar, bada i den
till brädden fyllda Ireån. Till ny kung valdes Gustav Westerlund. Hans valspråk är ”Mer tal i Viken”. Detta år fick vi
en lillprins vid namn Jan Hedengrahn.
Vårstädningen genomfördes men det var på håret att det inte hade blivit någon pga snö men de få närvarande
var tappra och städade stranden, som var befriad från snön. Städningen genomfördes som vanligt på
påskdagen. Efteråt bjöds alla på jättegod smörgåstårta. Detta år räckte det och blev över.
Valborgsmässoelden brann även detta år. ”Boije” Appelqvist höll vårtalet. Vilket detta år handlade om
avfolkningen av landsbygden. ”Boije” såg till att det eldades säkert och att resterna togs om hand nästa dag.
Midsommaraftonen bjöd på ett strålande väder och klockan två började man under Margoth Nymans ledning klä
midsommarstången. Björkarna hämtades detta år av Olof Nellgård och Jan -Erik Lindgren. Eftersom det stod kl.
15.00 i vårbrevet och 14.00 på anslagstavlan, så var det inte så många som kom kl. 14.00. Något att tänka på
inför nästa år. Kl. 15.00 är bättre, så att man i lugn och ro kan avnjuta sin midsommarlunch. I år hade vi tyvärr
ingen levande musik utan fick nöja oss med Bosse Larssons inspelning men han var käck och de dansande
hängde med bra. Högtalaranläggningen var hyrd hos PA-kompaniet i Träkumla Kue. Gräset runt stången hade

maskinklippts av ”Boije” Appelqvist . Många barn deltog i lekarna och fick godis för sina insatser. De som ville
kunde köpa kaffe och bulle, som ”Panget” serverade. Barnen bjöds på saft och bulle. På kvällen var det disco
nere på ”Panget”. Finns det någon som vill spela både till dansen på eftermiddagen och på kvällen, så kan ni
anmäla er till styrelsen, så att vi kan fortsätta vår fina tradition.
Styrelsens övriga frågor har under verksamhetsåret handlat om VA-frågan, ändring av föreningens stadgar,
hemsidan och nya anslagstavlor.
Dessa frågor presenteras här i korthet:
När det gäller den kommunala lösningen, så har kommunen blivit ålagda att lösa vatten- och avloppsfrågan i
Ireviken, så Håkan Westerlunds och VA-gruppens arbete har burit frukt. Lösningen ska ske snarast. Vad innebär
snarast undrade den nya VA-gruppen, som består av Håkan Westerlund, som har varit den som genom
tomtägares fullmakter har drivit frågan gentemot kommunen, Peter Engelke, som var engagerad i den privata
lösningen av VA-frågan och Cecilia Eyre, som har ingått i den gamla VA-gruppen. Denna upplöstes till förmån för
den nya gruppen. Vi tackar den avgående VA-gruppen för deras entusiasm i att hitta en lösning för föreningens
medlemmar. Eftersom kommunen tolkade snarast med lång framförhållning, så gjorde Håkan en fullgörelsetalan
till Statens VA-nämnd. De ålade kommunen att prioritera Ireviken före allt annat. Vi tackar den nya VA-gruppen
för att ha genomfört ett gott arbete.
Inför förra årsmötet togs frågan upp om att stadgarna borde ses över eftersom det är fler i dag, som bor längre tid
i Ireviken och en del är bofasta. Styrelsen tillsatte en grupp, som består av Håkan Westerlund, Ann-Katrin
Branting och Katarina Sjölund. Ändringarna ska diskuteras vidare på årsmötet i smågrupper för vidare
bearbetning. Frågan återremitteras till gruppen och styrelsen.
Om man vill ta upp någon fråga på årsmötet ska denna skickas till ordföranden en månad före årsmötet, så att
den kan behandlas i styrelsen.
Vår hemsida kan man nu länkas till från www. ireviken.se
Per Hedin har iordningställt nya snygga anslagstavlor med en avdelning för Tomtägarföreningen och en för annan
info. Det blir därmed lättare för alla att hitta.
Eftersom det nu är beslutat att Ireån är narurreservat, så har Håkan och Maj Westerlund,som äger en del av
marken påtalat för Länsstyrelsen att Ihrevikens Tomtägarförening har en blotplats vid Ireå och att man en gång
om året har transporter dit och att det också förekommer öppen eld eftersom det grillas lamm och att vi måste få
fortsätta med detta. Man har svarat att transporter dit en gång om året är ok. Håkan har fortsatt kontakt med
Länsstyrelsen i denna fråga.
Ansvaret för de olika aktiviteterna har inom styrelsen varit följande:
Vårstädningen,Jeanette och Maria, Valborg , efter förfrågan tog Boije över ansvaret och Midsommar, Anki.
I år skickade vi inte ut några postgiroblanketter utan man fick via vårbrevet själv sköta betalningen.
Vi har även i år haft mejlkontakt med en del av medlemmarna och det skulle underlätta betydligt om vi kunde
utveckla denna kontakt mer. På årsmötet finns det även i år möjlighet för alla som har mejl att skriva adressen på
en lista. På denna lista vill vi också att ni skriver in er adress här i Ireviken, så kan det ytterligare förbättra
kontakten. Ytterligare kontakt kommer vår hemsida att bidra till. Denna sköts av Micke Seid.

Styrelsen får med tungt hjärta meddela att vår förra kassör Irene Nelson avled på skärtorsdagen efter att ha
genomgått ett års sjukdom. Vi skickade bidrag till cancerfonden från Ihrevikens Tomtägarförening.
Styrelsen hoppas att alla får många fler härliga sommardagar i vår underbara Irevik.
Genom Ann-Christin(Anki) Nellgård, ordförande.

