Eriksviksnytt april 2015

Hej!
Här kommer information från ETF om vårens och sommarens planerade aktiviteter
i Eriksvik.

Facebook-grupp
Under våren har en Facebook-grupp startats i Eriksvik under namnet Eriksvik-pärlan vid Kilsviken. Gruppen
är skapad för alla som bor i Eriksvik. Den syftar till att vara ett forum för vårt område där boende och föreningar som verkar här kan mötas och utbyta information. Välkomna att gå med i gruppen!

Parkeringstillstånd
Tänk på att aktiv parkeringsbevakning startar i maj. Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt
att stå 24 timmar på våra markerade p-platser. De kan hämtas ut hos Björn på Eriksviksvägen 16, Dennis
på Ringleksvägen 37 eller Erik på Boo Strandväg 15. Ett tillstånd per fastighet delas ut. Kan även kvitteras
ut på arbetsdagen.

Valborg

Arbetsdag
Vi håller tillsammans med båtklubben arbetsdag söndagen den 17 maj.
Samling vid Badplatsen kl 10:00. Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och för att sprida ut
sand på badstranden. Arbetsdagen avslutas med korvgrillning på stranden.

Simskolan i Eriksvik

Ni vet väl att vi har egen simskola i Eriksvik? Simskolan hålls varje sommar på områdets badplats i Kilsviken. Simskolan är öppen för alla men medlemmar i ETF har reducerad avgift. Barn från 4 år och uppåt är
välkomna. Förra året hade vi god uppslutning av barn i åldrarna 8-12 år som sporrade varandra att ta mer
avancerade märken och lärde sig en del livräddning. Hoppas få se fler i den åldern i år! Även vi vuxna kan
vara med och ta ex. ta simborgarmärket. Det är viktigt att underhålla sina kunskaper.

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.
Tidsperiod: Vecka 27-28 samt 30-31 (ledigt v. 29) Inskrivning måndag 29 juni.
Avslutning fredag 31 juli. Man behöver inte vara med alla veckor.
Se hemsidan för mer information.

Midsommarfirande
Midsommarfirandet i Eriksvik är en tradition med lång historia som bygger på frivilliga insatser från boende i
området. De senaste åren har uppslutningen på festen varit fantastisk. Vi hoppas gänget från förra året vill
upprepa succén från i fjol. Gärna ännu fler! Har vi ingen midsommargrupp innan den 6 juni kommer
inget midsommarfirande att arrangeras. Är du intresserad av att hjälpa till – maila dina kontaktuppgifter
till etf@eriksvik.se Information kommer att finnas på hemsidan.
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