Vårbrev 2015 Mars 2015
Hej!
Här får ni årets medlemsbrev från styrelsen i Ihrevikens Tomtägareförening med information om
årets medlemsaktiviteter och lite annat. För de flesta av er är ju detta brev nästan att se som en
tradition men i år har vi, på förslag från årsmötet 2014, även valt att skicka det till er som ännu inte
är medlemmar med förhoppning att ni vill bli det och vara med på de aktiviteter vi ordnar.
Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2015. Ange namn, fastighetsbeteckning och vilket år
som avses vid insättning på plusgiro 18 74 94 – 0. Vi kommer inte att skicka ut avier.
Medlemsavgiften ska vara inbetalad senast den 30 juni, men gärna tidigare.
Strandstädning blir det i år, som vanligt på påskdagen den 5 april med start kl.10.00. Föreningen
bjuder på förtäring. Samling vid Ihrebaden.
Valborg firas med brasa som tänds kl. 20.00 nere på strandängen.
Midsommarafton infaller den 19 juni och då hoppas vi att ni kommer till Midsommarängen kl.14.00.
Efter resning av stången blir det dans, lekar och kaffeservering. Ta gärna med blommor eller löv till
midsommarstången.
Efter förra sommarens lyckade blomstervandring genomför vi i år en fågelvandring den 21 juni kl. 810. Samling på midsommarängen. Jim Sundberg presenterar oss för sjöfåglar, sångare och andra
småfåglar på stranden och i strandskogen. Ta gärna med fika! Några kikare finns att låna men ta med
en egen om du har.
Årsmöte blir det den andra lördagen i juli, dvs den 11 juli kl. 15.00 vid dansbanan. Om man vill lägga
fram ett förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna komma till styrelsen senast två veckor före
mötet för att kunna tas till beslut. Skicka förslagen till styrelsen@ihreviken.se
Lammablot blir det traditionsenligt veckan efter årsmötet, lördagen den 18 juli med start kl.15.00.
I år kommer äntligen berättaraftonen att bli av! Vi samlas i Kvarnen den 25 juli, kl. 17.00 - 19.00 för
att med Ihreviken som tema dela med oss av historier och skrönor. Har du något du vill berätta så
anmäl dig till maria.lalouni@gmail.com. Det kommer att finnas möjlighet att visa digitala bilder. Håll
utkik på anslagstavlorna efter annonsering av detta evenemang för man kommer att behöva
föranmäla sig om man vill komma.
Är du intresserad av att jobba i styrelsen? Eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar?
Välkommen att lämna förslag till valberedningen; Olof Nellgård (070-619 51 21) och Ingrid Fransson
(070-862 68 38).
Du kan självklart göra en insats för föreningen även utan att vara med i styrelsen. Kontakta någon av
oss i styrelsen om du kan tänka dig att hjälpa till vid någon av årets aktiviteter eller har en idé om
något du vill vara med och arrangera.
Glöm inte bort vår hemsida! www.ihreviken.se
Styrelsen arbetar nu med att hålla medlemsregistret uppdaterat, speciellt saknar vi uppdaterade epostadresser till varje fastighets kontaktperson/er. Tveka inte att sända en rättelse till
sekreterare@ihreviken.se om det behövs.

För styrelsen
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