Eriksviksnytt december 2016
Hej!
I din hand har du nu årets sista Eriksviksnytt. Tanken med detta nyhetsbrev är att informera om
året som gått, belysa vikten av ert medlemskap i tomtägareföreningen samt blicka framåt mot 2017.

Du som inte är medlem…
Inom Eriksvik finns idag ca 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 (ETF) 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.

Ny hemsida
Vid årsskiftet lanseras vår nya hemsida, www.eriksvik.se/etf/ syftet med det är att underlätta för er när ni söker information om området samt var ni kan vända er med frågor som rör föreningen. Vi vill även att nyinflyttade ska bli inspirerade
att vilja bli medlemmar i ETF för att på så sätt ha möjligheten att vara med och förädla i Eriksvik.

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!

Höstarbetsdag
Stort tack till alla er som deltog i höstarbetsdagen. Vi hade ett gäng som engagerade sig på lördagen och ett gäng fixare
på söndagen. Det blev ordning och reda och vintern kan nu komma.

Björnlokor
Björnlokorna bearbetades även i år och det verkar som om förra årets bearbetning gått enligt plan och årets insatts har
också gått bra. Som ni vet är det en lång process och ny behandling sker nästa år igen.

Simskolan i Eriksvik
Har i år genomförts i Vattenhusets regi pga. att vi ej hittade någon simlärare.
Hur det blir till nästa år vet vi inte i dagsläget men den informationen kommer finnas på hemsidan när vi vet något mer.

Stölder i området!
Håll uppsikt efter misstänkta bilar och hjälp era grannar att spana! Ring Polisen på 11414 om ni iakttar något misstänkt. HÅLL
UTKIK!
Ha som vana att hälsa på de ni möter både promenerande och bilförare. Detta visar att vi är måna om vår omgivning och ser folk som
rör sig i vårt område.

Markpostlådor
Fastighetsägare ansvarar för placering av postlåda. Postlådan får ej hindra underhåll av vägnätet. Arbetsfordon måste obehindrat
kunna genomföra sina åtaganden bl a röja snö, sanda och ta hand om snön. Eriksviks vägförening som ansvarar för drift och underhåll av våra vägar friskriver sig från ansvar för postlådor som är placerad på mark utanför egen tomtgräns.

Gatubelysning
Trasig gatubelysning fel anmäls på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se
Gör observerade felanmälningar omgående då Nacka än så länge bekostar reparation och utbyten.

Årsmöte - valberedning
Årsmöte sker i mars. Datum och ytterligare information kommer snart publiceras på hemsidan. Skriftlig kallelse kommer i februari.

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 3 timmars p-platser. De kan hämtas hos Björn, Eriksviksvägen 16 och Therese, Gösta Ekmans väg 16. Ett tillstånd
per fastighet delas ut.
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@eriksvik.se

Vill du engagera dig?
ETF, EVF och EBK sköts på frivillig basis så engagera dig gärna i någon av våra föreningar
ETF och EVF saknar komplett valberedningar. Känner du att du kan hjälpa till så hör av
dig till etf@eriksvik.se
ETF=Eriksviks Tomrägareförening, EVF= Eriksviks Vägförening, EBK=Eriksviks Båtklubb

Tänk på att man syns dåligt i mörkret… använd reflex!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Önskar Styrelsen

