Eriksviksnytt april 2016
Hej!
Här kommer information från ETF om vårens och sommarens planerade aktiviteter i
Eriksvik.

Du som inte är medlem…
Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 185 medlemmar i föreningen. Du som
ännu inte är medlem är välkommen att gå in på hemsidan för att kontrollera om din fastighet ingår i
Eriksviks tomtägareförening och söka medlemskap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och
bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem
vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.

Extra stämma!!
Med anledning av begränsningar i stadgarna avseende medlemsavgiften samt beslut i samband med planarbete av Solbrinken
kommer vi att kalla till extra stämma i sommar. Följande frågor kommer att tas upp för beslut:
1. Stadgeändring som tillåter föreningen att justera årsavgiften och vid riktade insatser ta ut en extra avgifter om så
erfordras. Det finns en maxgräns i stadgarna för medlemsavgift vilken är 500 kr/år.
2. Besluta om att omvandla mark till en fastighet vid korsningen Ringleksvägen/Evedalsvägen i samband med planarbetet
för Solbrinken som nu pågår. Fastigheten ska vid ett eventuellt beslut säljas.
En mer utförlig beskrivning av beslutsfrågorna ges i kallelsen som är er tillhanda senast 14 dagar innan stämman.
Stämman kommer att hållas torsdag 16/6 kl 19.00. Stämman berör enbart medlemmar i ETF (1 röst/fastighet) eller
ombud med undertecknad fullmakt.

Facebook-grupp
Eriksvik har en facebook-grupp 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!

Valborg

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.
I år är avgiften 500:- för barn till medlemmar i ETF och 700:- för barn till icke medlemmar. Gruppindelning sker vid uppropet. Anmälan görs till etf.simskola@eriksvik.se eller på plats när simskolan startar.
Tidsperiod: Vecka 27-30 utan uppehåll. Inskrivning måndag 4 juli kl 10.00 och avslutning fredag 29/7.
Man behöver inte vara med alla veckor. Se hemsidan för mer information.

Arbetsdag
Vi håller tillsammans med båtklubben arbetsdag lördagen den 14 maj, samling vid Badplatsen kl 10:00. Tag med verktyg för
krattning, rensning, slyröjning och snickeriarbeten. Avslutas med korvgrillning på stranden.

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. Har vi ingen midsommargrupp innan den 1 juni kommer inget midsommarfirande att arrangeras. Är du intresserad av att hjälpa till – maila dina kontaktuppgifter till etf@eriksvik.se

Vill du engagera dig?
ETF, ETV och EBK sköts på frivillig basis så engagera dig gärna i någon av våra föreningar
ETF och EVF saknar komplett valberedningar. Pratar du mycket med grannar i området
och känner att du kan hjälpa till så hör av dig till etf@ersksvik.se

E-postadresser
För att vi skall kunna skicka er information om:
* Midsommar
* Parkeringsregler/P-tillstånd
* Valborg
* Arbetsdagar/aktiviteter
* Inbrottsförsök * Bad information mm
Samt för att slippa belasta miljön och föreningens ekonomi önskar vi att ni registrerar er e-postadress
genom att sicka ett kort mail med e-mail och ert namn och adress etf@ersksvik.se

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 hos Björn, Eriksviksvägen 16 och Therese, Gösta Ekmans väg 16. Ett tillstånd per fastighet delas ut. Kan även kvitteras ut på arbetsdagen. OBS. nytt tillstånd krävs för 2016!

Hälsningar Styrelsen

