
Vårbrevet 2008 - Till medlemmarna 

När skall vi börja räkna starurar i år? Ingen vinter har vi haft och ännu mindre någon snö! Ingenting talar heller för 

att vi kommer att få någon snö denna vinter, men osvuret är väl bäst… Snödroppar och vintergäck blommar 

sedan länge i viken och nu har också blåsipporna börjat slå ut, enligt min rapportör i viken. Vi lär ha upplevt den 

mildaste vintern på 250 år, sägs det. Kanske ingenting att fira, precis. 

Det existerar nu ett planförslag för Ihreviken och Byggnadsnämnden kommer att sända ut detta förslag i slutet av 

månaden för att få in synpunkter från fastighetsägarna. (Red: Förslaget 

finns på http://www.gotland.se/imcms/36299) Det är viktigt att ni som har synpunkter på förslaget också ger in 

dessa till kommunen inom föreskriven tid. Styrelsen kommer naturligtvis också att bevaka frågan och framföra 

relevanta synpunkter i enighet med vårt uppdrag. En del av Irevikingarna känner en oro för vad som kommer att 

hända i viken på ett par års sikt och har bildat Irevikens vänner för att protestera mot utbyggnadsplanerna. De 

strävar efter att stärka och informera om natur- och kulturvärden, och liksom vi att skydda områdets värden. Men 

den föreningen är fristående och har inte någon koppling till vår förening. Ett 50-tal nya tomter är vad som nämnts 

i sammanhanget, men vi vet att det florerar rykten om större utbyggnadsplaner. Det är dock något som styrelsen 

inte har någon kännedom om. Vi hoppas att alla frågetecken senast skall rätas ut vid det samrådsmöte som 

Stadsarkitektkontoret kallar till i Hangvars bygdegård, ”med största sannolikhet” den 18 mars kl.19.00. Definitivt 

datum meddelas i utskick från kommunen och i pressen. Naturligtvis kommer vi från styrelsen att bevaka detta 

möte, men samtidigt anmodar vi så många av er som möjligt är att komma dit. Vid samrådet kommer 

förhoppningsvis också Gotlands Kommuns planer för kommunalt vatten och avlopp i Ireviken att redas ut. Vad vi 

vet så här långt i den frågan är att kommunalt V/A kommer att vara framdraget längs väg 149 under nästa år, så 

att möjligheten till en anslutningspunkt för Ireviken kommer att finnas. Ge uttryck för din åsikt i frågan på 

hemsidans medlemsforum: ihreviken.se! 

 

Strandstädning blir det i år, som vanligt, på Påskdagen den 23 mars med start kl.10.00. Vi hoppas att den 

positiva trenden med fler och fler städande medlemmar håller i sig! Förra året var vi ett 50-tal som ställde upp. 

Belöningen blev, förutom en vackrare vik, smörgåstårta som föreningen bjöd på – precis som i år. Samling vid 

Ihrebaden! Medtag fikakorg! 

 

Valborgsfirande räknar vi med även i år. Brasan tänds kl.20.00. Vem som håller talet till våren är en väl 

förborgad hemlighet, men att det är ni som sjunger vårsångerna är allom känt. Ihrebaden lär hålla öppet för 

värmande drycker och samvaro. Respektera de begränsningar som gäller för bålets utbredning! 

 

Midsommaren infinner sig den 20 juni och då hoppas vi också att ni infinner er på Midsommarängen kl.14.00. 

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 på dansbanan. 

 

Årsmöte blir det den andra lördagen i juli: 12/7 kl.15.00 vid dansbanan. Lammablot blir det följdaktligen lördagen 

efter, den 19 juli. 

 

OBS! Ni som inte önskar delta i medlemsförteckningen på den interna hemsidan måste meddela detta. 

Poängteras även på inbetalningskortet! 

 

Hälsningar från styrelsen genom sekreteraren. 

http://www.gotland.se/imcms/36299
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