Till alla medlemmar i mars 2012
Nu har vi bakom oss ännu en vinter med snö och kyla. Våren har kommit till Kungsbacka och nu är det dags att
börja längta och tänka på en ny sommar i vackra Ihreviken med sol, grönska, glada grannar och badgäster.
Medlemsavgiften
Som vi skrev i förra årets vårbrev så kommer vi i år inte att skicka ut inbetalningsavier till dem som angett en epostadress. De som inte betalar via avi sätter in avgiften på plusgiro 18 74 94 – 0. Avgiften är oförändrad 200
kronor. Ange namn och fastighetsbeteckning vid insättning.
Förra årets avier verkar inte ha kommit fram till alla. För Er som inte betalade medlemsavgift förra året gäller det
att betala dubbelt i år, dvs. 400 kr. för 2011 och 2012. En påminnelse om detta kommer att skickas ut till de
berörda. Du som fortfarande får ditt brev via Posten och vill ha nästa års vårbrev och övrig information via e-post
meddela din e-postadress till sekreterarens adress maria@tonjac.org.

Städgänget i strålande solsken

blir det i år, som vanligt på påskdagen den 8 april med start kl.10.00. Föreningen
bjuder på smörgåstårta. Samling vid Ihrebaden. Medtag gärna fikakorg.
Strandstädning

Valborgsfirande

blir det även i år med tal. Brasan tänds kl. 20.00.

infaller den 22 juni och då hoppas vi att ni kommer till Midsommarängen
kl.14.00. Björkris finns på plats. Efter resning av stången blir det dans, lekar och
kaffeservering.
Midsommarafton

blir det den andra lördagen i juli den 14/7 kl.15.00 vid dansbanan. Om man vill ta upp
någon fråga till årsmötet vill vi i styrelsen att den skickas in en månad före årsmötet, så att vi
hinner diskutera den i styrelsen. Skicka den till ann-christin.nellgard@kungsbacka.se
Årsmöte

Följande personer i styrelsen kommer att avgå efter årsmötet: Ann-Christin Nellgård
(ordförande), Jeanette Albertsson och Ann-Katrin Branting. Maria Öberg avgår också.

Förslag på nya valbara styrelsemedlemmar lämnas till valberedningen; Olof Nellgård (0706195121) och Ingrid Fransson.
Bifogat finns förslag på nya stadgar för Ihrevikens Tomtägarförening. Beslut att godta dem
kommer att tas på årsmötet. Blir det inte majoritet återremitteras de för fortsatt behandling.
På årsmötet blir det också info om VA-gruppens arbete.
blir som vanligt lördagen efter årsmötet, den 21/7 kl.15.00 Bästa vårhälsningar från
styrelsen genom.
Ann-Christin Nellgård
Lammablot

