
 Eriksviksnytt april 2017 

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 före-

ningen. 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 medlem-

skap. Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av bad-

plats, lekplats och våra gemensamma anläggningar, dessutom får du som medlem 

vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid. 

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

Valborg 

  

Simskolan i Eriksvik 
Ni vet väl att vi har egen simskola i Eriksvik? Simskolan arrangeras av Vattenhuset på områdets 
badplats i Kilsviken. Simskolan är öppen för alla. I sommar kommer simskola att ske vecka 31. För 
mer information och anmälan se Vattenhusets hemsida: 
http://vattenhuset.com/vara-anlaggningar/eriksvik 

Arbetsdag 
Vi håller tillsammans med båtklubben arbetsdag lördagen den 13 maj, samling vid Badplatsen kl 
10:00. Tag med verktyg för krattning, rensning, slyröjning och snickeriarbeten. Avslutas med korv-
grillning på stranden mellan 12.00 och 13.00 

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. Är du intresserad av att hjälpa till- maila dina kontaktuppgifter 
till etf@eriksvik.se eller visa ditt intresse på vår facebooksida där frågan ligger ute. Har vi ingen midsommargrupp in-
nan den 1 juni kommer inget midsommarfirande att arrangeras.  

Anslagstavlan  

o Valborg 30/4 

o Arbetsdag 13/5 

o Midsommar 23/6 

o Simskola 

 

 

http://vattenhuset.com/vara-anlaggningar/eriksvik
mailto:etf@eriksvik.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. 

30 km/h 
Vi vill även passa på att påminna er om att inte överskrida skyltad hastighet i området. Värna om era grannar och andra 
som rör sig i området. Informera även vänner och hantverkare som besöker er. På så vis hoppas vi att få en större förstå-
else och efterlevnad… 

      

 

 
 

Hälsningar Styrelsen 


