
Styrelseprotokoll 2007-06-13 

Protokoll vid styrelsemöte med Ihrevikens Tomtägareförening den 13 juni 2007  

Närvarande: Anders Andergren (AA), Ewa Fernström (EF), Jan-Erik Lindgren (JEL), Dan Lansgard (DL) och 

Ingegärd Malmros-Enander (IME). 

  

1. Öppnades mötet 

2. Meddelade EF att ITF numera har ett eget organisationsnummer 

3. Meddelade EF att hemsidan verkar vara välbesökt. Vi har dock bara fått in ett fåtal 

synpunkter på vägnamnen, vilket tolkades som positivt. 

4. Valborgsbålet blev otänt på grund av vindriktningen. Tändning skedde i stället två veckor 

senare – dock utan sång… 

5. Nu finns det skyltning till fornborgen på Kasaklint från restaurangen. 

6. Vägverket meddelar att det står oss fritt att flytta 30-skyltarna till ett läge öster om 

tennisbanan. Vi får dock stå för ev. kostnader själva. 

7. AA har för en månad sedan kontaktat Per Gate om städning av platsen för bålet. Ingen 

städning har skett, men AA påminner under Midsommarhelgen. 

8. EF lämnade besked om vattenprovet från brunnen på Midsommarängen. Vattnet är 

otjänligt! Förmodligen för att det har blivit stillastående. Pumpen är obrukbar, men styrelsen 

beslutade att låta den stå kvar i obrukbart skick tills vidare. 

9. AA kontaktar Stadsarkitektkontoret för att höra hur långt ärendet om vägnamnen i viken 

har kommit. Rapport vid årsmötet. 

10. AA har kontaktat Swebus med önskemål om att låta en morgon- och en sen 

eftermiddagstur ta vägen ner till Ireviken. De meddelade att årets turlista redan var spikad, 

men att vi var välkomna att återkomma i ärendet till kommande sommar. 

11. Beträffande rotvältan vid den nedre bron i Ireån, vilken hotar att förstöra bron, vidtalar 

JEL Per Hedin för ev. fällning av detta träd. Om uppdraget bedöms för svårt eller riskfyllt 

kontaktar JEL lämplig professionell utförare. Markägaren skall också vidtalas. 

12. JEL tar upp frågan om friggebod för förvaring av Blotets prylar när det blir dags för 

Plenum i samband med blotet. En bod kunde placeras på höga plintar på Blotplatsen så att 

ev. hög vårflod kunde undvikas. Detta skulle underlätta utnyttjandet av musikpaviljongen där 

Blotets prylar måste flyttas ut och in vid varje midsommarfirande – något som enl. 

överenskommelse skall skötas av Kungen för året. Denna överenskommelse fungerar 

dessvärre dåligt. 

13. I början av maj anordnades en "nejonögasafari" vid Ireån av Länsstyrelsen. Syftet var att 

uppmärksamma denna sällsynta och skygga fisk och dess lekvanor. Ett 40-tal intresserade 

slöt upp och till nästa år kommer Tomtägareföreningen verka för en upprepning eftersom det 

enligt utsago var "riktigt trevligt och intressant", enl. vår utsände JEL. 

14. Vårstädningen på Påskdagen blev en ovanligt välbesökt sådan. Ett 50-tal hade ställt upp 

denna ljuvliga vårdag och alla utfodrades med smörgåstårta efter väl förrättat värv. 

15. Beträffande midsommarfirandet gäller följande: 

- AA/JEL hämtar björkar kl.8.30 på midsommaraftonen 

- EF beställer fika och köper godis 



- DL vidtalar sönerna för spelning vid midsommarstången 

- Harry/JEL ordnar lekarna för barnen 

- AA vidtalar Gösta Lyttkens för spelning om aftonen 

16. EF för över 2000 kr till sitt eget konto för att utgöra handkassa under midsommarhelgen. 

Detta godkände styrelsen. 

17. IME kontrollerar med Datainspektionen om det ok att lägga ut listan över tomtägare på 

vår hemsida. Listan skulle bara vara tillgänglig för de som loggat in med anv.namn och 

lösenord. Förslaget kommer från en av medlemmarna som såg värdet i att snabbt kunna nå 

en tomtägare vid skada på egendom, inbrott eller liknande. 

18. Nästa sammanträde sker den 3 juli 18.30 å Ihrebaden. 

 

Visby den 20 juni 2007 

Anders Andergren, sekreterare 

  

 


