
Styrelseprotokoll 2007-03-05 

Protokoll vid styrelsemöte med Ihrevikens Tomtägareförening den 5 mars 2007 
Närvarande: Anders Andergren, Jan-Erik Lindgren, Ingegärd E. Malmros och Dan Lansgard. 

  

1. Beslutades att föreslå nedanstående namn till vägarna i Ihreviken. Namnförslagen 

har kommit till efter lång diskussion och många mailkontakter styrlsemedlemmarna 

emellan. Några förslag har inkommit till styrelsen och diskuterats. Styrelsen har 

också konsulterat några "gamlingar" i viken för att få synpunkter på förslagen. 

Namnförslagen läggs nu ut på föreningens hemsida för att medlemmarna skall få 

chansen att tycka till om förslagen. Om inte protesterna mot förslaget blir alltför stora 

skickas förslaget vid mars månads utgång in till Gotlands Kommun för godkännande. 

Full koncensus kommer sannolikt inte att uppnås i frågan. 

 

Örbacken 

Alla vägar i området med infart både där Örbacksskylten står idag (1:46) och efter 

parkeringen (1:195). 

 

Ireviksvägen 

Den väg som i dagligt tal kallas Asfaltvägen, från väg 149 till fiskeläget. 

 

Grottvägen 

Den väg som idag heter Grottvägen, från Malmrooska grottan ner till 1:125 

 

Grottstigen 

Vägen/Stigen från Grottvägen förbi 1:132 och 1:151 

 

Atingsvägen 

F.d Ängsvägen fram till 1:183. Räcker inte med att ändras till Ängesvägen p.g.a. 

sammanblandningsrisk. Vi väljer i stället att föreslå ett nytt namn som på gutamål 

betyder ung. gemensamt arbete inkl. måltid, jfr täckating. Styrelsen tycker att det 

anknyter till en del av de aktiviteter som försiggår på Midsommarängen under våren 

och sommaren. 

 

Rabbisvägen 

F.d Kaninstigen från 1:160 till 1:121. Styrelsen väljer att föreslå det mer gotländskt 

klingande Rabbisvägen. Tamkaniner finns det ju inte så gott om i Ihreviken. 

 

Blotvägen 

Vägen från 1:186 fram till 1:77, vilken går i rak riktning mot platsen för det årliga 

Blotet, eller åtminstone mot tomten som gränsar till densamma (1:79). 

 

Wille den Villiges väg 



Vägen förbi 1:86 och 1:85 där en av grundarna av Blotet, tillika en av de tidigaste 

kungarna (1959), William Appelqvist bodde. Hans kunganamn blir nu förevigat. 

 

Sture den Förstes väg 

F.d Kabelvägen, som varit ett omdiskuterat namn. Här väljer styrelsen att fortsätta på 

blottemat. Sture Palmér var vikens förste kung och drev bl.a vandrarhemmet, 

nuvarande Ihrebaden. Han bebodde fastigheten 1:84, vilken ligger längs denna väg. 

 

Drottning Myntas väg 

Den som inofficiellt kallats Vår väg, från 1:191 till 1:159. Återigen en anknytning till 

blottemat. Daga Fernström är den enda drottning som agerat som regent på själva 

blotdagen, då hennes make, kungen Arne den Penninggalne, blev akut sjuk dagen 

före blotet 1970. Detta är en händelse värd att föreviga och dessutom bor Daga 

längs denna väg (1:171). 

 

Nicke den Fagres väg 

Vägstumpen från Svarthällsvägen (1:202) fram till vattenfallet (1:36). Återigen en 

anknytning till blotet. Nils Dahlbäck var en av grundarna av blotet, dess kung 1960, 

och han bodde på Ihre gård, vars ägor tangerar denna väg. 

 

Svarthällsvägen 

Hela vägen från väg 149 ner till Svarthäll. 

 

Ireåvägen 

Vägen som viker av åt vänster från Svarthällsvägen vid brevlådorna och sedan följer 

Ireåns lopp mot stranden fram till 1:89. 

 

Kung Rödbyx väg 

Åter ett kunganamn. Nils Thorvaldsson var kung 1965 och bebor tomten 1:91 där 

denna väg slutar. Den börjar vid Svarthällsvägen (1:110). 

 

Rödsysslevägen 

Från 1:109 till 1:106. En gotländsk benämning på vad som i botanisk litteratur 

benämns vara en karaktärsblomma för Ihreviken, nämligen den röda skogsliljan, som 

växer i strandskogarna ovanför strandremsan. 

 

Rindvägen 

Från Svarthällsvägen (1:106) till 1:101. Här har styrelsen inspirerats av den rika 

förekomsten under klinten av gotlands landskapsväxt murgröna, och valt dess 

gutniska namn rind. 

 

2. Beslutades att Anders blir den ansvarige för vårstädningen. Han köper in 

smörgåstårtor och sopsäckar. Jan-Erik tar hand om säckarna och skräpet och ser till 

att det forslas till deponi. 

 



3. Valborgsfirandet och dess säkerhet och genomförande handhas av Dan och Jan-

Erik. Dan ordnar sånghäften. Ingegärd vidtalar vårtalare. Anders vidtalar Per Gate 

ang. städning av eldplatsen. 

 

4. Beträffande midsommarfirandet beslutades att Anders vidtalar Gösta Lyttkens ang. 

spelning på midsommaraftonens kväll. Dan vidtalar sina söner ang. spelning/sång vid 

stången. Ewa köper in godis etc. Anders och Jan-Erik hjälps åt med in- och utlastning 

av blotets grejor från danspaviljongen (om inte någon av blotet utsedd hantlangare 

hinner före.) 

 

5. Nästa styrelsemöte den 13 juni kl.18.30 hos Anders på Östra Hansegatan. 

 

Visby den 14 mars 2007 

Anders Andergren, sekreterare 

 


