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Eriksviksnytt april 2013
Hej,
här kommer lite information om vårens och sommarens planerade aktiviteter
i Eriksvik. Tänk på att aktiv parkeringsbevakning på Boo Strandväg och nedre delen
av Liljevalchsvägen startar i maj.

Valborg
Valborgselden tänds traditions
enligt kl 20:00 den 30 april
vid festplatsen.

Arbetsdag
Vi håller tillsammans med båtklubben arbetsdag söndagen den 19 maj. Samling vid
Festplatsen kl 10:00. Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och even
tuellt snickerijobb. Arbetsdagen avslutas med korvgrillning på stranden.
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Simskolan i Eriksvik
Ni vet väl att vi har egen simskola i Eriksvik? Simskolan hålls varje sommar på om
rådets badplats i Kilsviken. Skolan är öppen för alla men medlemmar i ETF har redu
cerad avgift. Barn från 4 år och uppåt är välkomna. Även barn/ungdomar som kan
simma kan vara med och ta märken etc. De flesta simmärken kan tas i slutet av kursen.
Även i år är avgiften 200:- för barn till medlemmar i ETF och 500:- för barn
till icke medlemmar. Gruppindelning sker vid uppropet. Anmälan görs till
etf.simskola@eriksvik.se eller på plats när simskolan startar. Preliminära tider nedan.
Tidsperiod: v 26, v 27, v 29, v 30 simskola. Uppehåll vecka 28
Inskrivning måndagen 24/6 kl 13.30
Avslutning fredagen 26/7 kl 13:30
(Man behöver inte vara med alla veckor)
Se hemsidan för mer information.

Fortsättning på nästa sida
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Midsommarkris!
Midsommarfirandet i Eriksvik är en tradition med lång historia som bygger på frivillg
insatser från boende i området. De senaste åren har uppslutningen på festen varit
fantastisk. För att bibehålla traditionen behöver vi ett gäng nya krafter för att driva
arrangemanget. Det finns bra dokumentation om vilka insatser som behövs och varje
del behöver inte bli betungande. Hur mycket som erbjuds (café, chokladhjul, skrinda
etc) kan anpassas efter midsommargruppens antal och ambitioner.

Var med och hjälp till med midsommarfirandet!

Har vi ingen mid
sommargrupp
innan den 3 juni
kommer inget
midsommarfirande
att arrangeras.
Är du intresserad
av att hjälpa till –
maila dina kon
taktuppgifter till
etf@eriksvik.se
Hälsningar
Styrelsen
E-postadresser
För att vi skall kunna kontinuerligt skicka er information om:
• Midsommar
• Parkeringsregler
• Valborg
• Badinformation mm
• Inbrottsförsök
samt slippa belasta miljön och föreningens ekonomi så önskar vi att ni registrerar er e-post
adress genom att skicka ett kort mail med e-mail och ert namn och adress till etf@eriksvik.se

