Vårbrevet 2007 - Till medlemmarna
Sportlovet går mot sitt slut här på Gotland det är som vanligt igen; 2 mars 2007 i slask och regn. Den skidåkning
man här kan ägna sig åt genomförs på TV och på en annan ö, nämligen Hokkaido i Japan där Sverige nyss tog
ett brons i VM-stafetten. Låt oss hoppas att det är våren som är i antågande, och mycket talar för det eftersom
staren är siktad i När enligt notis i Gotlands Tidningar idag, så snart kan vi börja räkna starurar.
Först Gudrun och nu Per. De har båda gått hårt åt vår vik och dess vegetation och rapporterna om Pers framfart
talar om att sanden på badstranden i den rakt västliga stormen flyttat sig upp över sanddynerna och nya stenar
blottats vilka inte varit synliga förut. Det är nog delvis en ny strandlinje som möter oss när vi åter styr färden mot
vår kära Ihrevik. Inom kort kommer vi förhoppningsvis vara så långt framme i arbetet med vår hemsida att vi har
bilder på stranden inlagda för beskådan.
Just denna hemsida är en sak som styrelsen under det kommande året kommer att arbeta hårt för att få fart på.
Den ger oss möjlighet att komma närmare medlemmarna genom att t.ex. alla styrelseprotokoll kommer att läggas
ut där, mailkontakter med styrelsen kan tas där, aktuella bilder och meddelanden kan läggas ut där och där inte
minst ett medlemsforum kommer att finnas där medlemmarna kan lägga in allmänna synpunkter och tips. Det
första som styrelsen aktivt kommer att utnyttja denna hemsida till, möjligtvis bilderna på stranden undantagna, är
att där lägga ut det förslag som vi kommer att lämna till Gotlands Kommun beträffande vägnamn i viken. Vi har ju
blivit ålagda att ge namn åt vägarna i viken, inte minst för Räddningstjänstens räkning, så att de enkelt kan hitta
rätt väg vid utryckning. På måndag kommer vi vid ett styrelsemöte att enas om ett förslag som vi lägger ut på
hemsidan för er att reagera över. Styrelsen är klar över att total koncensus i frågan inte kommer att uppnås. Det
går inte att tillfredsställa alla, men förhoppningen är att så många som möjligt tycker att namnen är acceptabla
och rentav trevliga. Om sedan Gotlands Kommun godkänner dem är annan fråga. En fingervisning om vad som
mest diskuterats i styrelsen är vägnamn med anknytning till blommor och blot… Kolla på ihreviken.se !!
Städning av den nya stranden sker i år, precis som de senaste åren, på Påskdagen den 8 april med början
kl.10.00. Ställ upp med handskar på, och kratta i, din hand. Medtag fikakorg ! Tomtägareföreningen bjuder alla på
smörgåstårta! Samling vid Ihrebaden!
Valborgsfirandet startar kl.20.00 med att brasan tänds. Vem som håller talet till våren är som vanligt en väl
förborgad hemlighet. Ihrebaden håller åter öppet med möjlighet till värmande drycker och samvaro. OBS!
Respektera de avgränsningar som gäller för bålets utbredning!
Midsommarfirande blir det också i år. Klockan 14.00 bör ni ha avslutat era silluncher och styrt stegen mot
Midsommarängen. Blommor i hår och på stång anmodas !! Björkris finns på plats. Efter resning av stången vidtar
dans, lekar och kaffeservering. Har vi tur så spelar Ihrevikens Svänggäng upp till dans kl.22.00.
Årsmöte blir det som vanligt den andra lördagen i juli – 14 juli kl.15.00 vid dansbanan. Lammablot blir det
följaktligen i år den 21 juli - i strålande solsken och med ljummet badvatten i viken! Se där, en målbild att ha på
näthinnan när vi tar oss igenom de sju starurarna under den närmaste tiden.
Bröderna Appelqvist meddelar att skogsrensning sker under våren längs den södra klinten i Ihreviken. Den som
vill kan få hjälp med avverkning av träd på sin tomt, oavsett läge, mot att den ”skogskarl” som sköter
avverkningen får ta veden. Kontakta Claes-Göran Appelqvist på 224725 eller 08-328866.

Hälsningar från styrelsen genom sekreteraren.
Anders Andergren

