Styrelseprotokoll 2009-03-12
Styrelsemöte i Ihrevikens Tomtägareförening. Den 12 mars 2009.
Hemma hos Helena Nelson- Bülow , Bromma, 12 mars 2009.
Närvarande: Helena Nelson - Bülow , Mats Kullman , Hans Bohlin , Katarina Sjöblom och Jeanette Albertsson.
Förhinder pga val av plats i Stockholm: Anders Andergren och Ewa Fernström.

1.Öppnades mötet
2. Godkännande av dagordning.
3. Till sekreterare på mötet utsågs Jeanette A.
4. Diskuterade planprogrammet. Konstaterades att det som går att göra åt planprogrammet i detta skede är gjort.
Det har lämnats in remisser och fåtts svar. Vi är glada över att behålla midsommarängen och att den inte blir
parkering. Klintskyddet på 100 meter från klintens kant är något otydligt på kartorna men står i texten. Beslut togs
om att bevaka och invänta detaljplanen då det ännu inte finns någon tidsplan för denna. Detaljplanen kommer då
troligen i första hand beröra enskilda fastighetsägare.
5. VA gruppen får redovisa på årsmötet vad som händer och har hänt hittills. Klart är att vid VA-gruppens rapport i
dec 2008 av 152 medlemmar har 121 st svarat på intresset för kommunalt vatten och avlopp. 96 har svarat JA
och 25 Nej. Dvs ca 80% är intresserade. Sen är frågan när det kommer till reella kostnader hur många som är
intresserade. Olika bud om när anslutningspunkten /punkterna är klara.Sommar eller Höst -09? Styrelsen
ställning i frågan om VA gruppen är att den behövs och har styrelsens stöd i fortsättningen med samma uppgifter.
Klart är att det råder ett visst Moment 22 då detaljplanen inte blir klar innan VA-frågan är löst. Och vice versa.
6. Anders drar igång nu med vägskyltarna.
7. Ansvariga för olika aktiviteter är :
Påskstädning : Anders och Jeanette
Valborg: Ännu inte klart. Ev. kan Ewa ta det, Helena kollar med henne.
Midsommarfirandet: Anders, som även tillfrågar kvällsmusikerna. Helena tillfrågan M Lyttkens om
midsommarstångsmusiken.
50 Årsfirandet: Jeanette tar det med ”panget”. Fungerar inte det löser Jeanette det.
8. Inför Årsmötet 11 /7.
° Planprogrammet bevakas av Helena N-B och Katrarina S.
° Va gruppens redovisnining.Se ovan p 5.
° Bokslut och verksamhetsberättelse (Ewa, Anders och Helena).
° Dagordning (Helena och Anders)
# Bestämdes även att frågan skulle ställas på årsmötet 11/ 7 om intresse att ta ansvar för de olika årliga
aktiviteterna. Att skapa en grupp liknade den redan befintliga Blotet-gruppen som ser till att aktiviteterna
(påskstädning, Valborgselden och midsommarfirandet) anordnas och sköts. Styrelsen anser att deras arbete ska
vara mer långsiktigt planeringsarbete.

° Valberedningens förslag. Det är manfall i styrelsen. Helena N-B , Anders A, Ewa F och Hans B avgår.
Det är svårt att vara på plats när det behövs då flertalet nu i styrelsen inte är fastboende på Gotland. Något för
Valberedningen att tänka på inför kommande inval i styrelsen?
° 50 årsfirandet:
Bestämdes att det skulle vara någon som pratar lite om Ihre och historia i slutet på

årsmötet 11/ 7. Förslag kom

att fråga Katarina Sjöbloms mamma, Gun Hägglund.
Efteråt blir det mingel och kaffe och tårta.
Helena N-B letar efter lite gamla bilder och Jeanette A hjälper till att samla ihop det till något att titta på under
minglet. Om medlemmar har gamla bilder från viken de vill visa får de gärna skanna in/kopiera och sända dessa
till Jeanette!
9. Övriga frågor:
° Katarina S har varit i kontakt med tomtägarna ansvariga för häcken vid infarten till

Ihrebaden. De är inte så

positiva till att ta ner häcken. På förslag är att ta reda på
ansvarsfrågan i händelse av olycka osv , meddela sagda fastighetsägare detta och sedan försöka överlämna
frågan till Länsstyrelsen.
° Vårbrevet klart, packas av Anders och Ewa nästa vecka.
10. Nästa styrelsemöte är planerat till 9/7 2009 på Ihre. Var meddelas senare.
11. Mötet avslutades.Vi tackar Helena för goda smörgåsar,kaka och the.
Nacka den 14 mars 2009
Jeanette Albertsson , sekreterare

