
 Eriksviksnytt december 2017 

Hej! 
Här kommer information från ETF om nyheter och aktiviteter i Eriksvik.  

Du som inte är medlem… 
Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast 180 medlemmar i föreningen. Du som ännu 

inte är medlem är välkommen att gå in på hemsidan http://eriksvik.se/etf/ och söka medlemskap. Ditt 

medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra ge-

mensamma anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områ-

dets framtid. 

E-nytt blir nyhetsbrev 
Vi digitaliserar vår kommunikation. Nu kan du som bor i Eriksvik anmäla dig till ETF:s nyhetsbrev via hemsidan. Gå in under ”kontakta 

oss” och välj nyhetsbrev. Från 2018 kommer E-nytt endast att skickas ut till registrerade e-post adresser. Du kommer också få med-

delanden om viktig information och information om styrelsestämma och stämmoprotokoll.  

Förändringen genomförs i syfte att nå ut till flera medlemmar men också för att spara på miljön. 

Facebook-grupp 

Under året har vi i styrelsen upplevt att tonen på Eriksviks Facebook grupp varit negativ och hård. Därför har vi uppdaterat ordnings-

reglerna för gruppen. Vi hoppas att gruppen kan spegla den lugna och fina miljö vi har här i Eriksvik. Om du ännu inte är med i gruppen 

kan du ansöka via Facebook under namnet Eriksvik-pärlan vid Kilsviken.  

Planarbete Solbrinken 

Status gällande Solbrinken är i skrivandets stund denna: Vi väntar på att Nacka Kommun ska återkomma med förtydligande i frågan 

gällande deras senaste uttalande, om svårigheter kring att överta Ringleksvägen mellan Lönnlövsvägen och Evedalsvägen. Hur detta 

påverkar, den av oss, föreslagna fastighetsbildningen vid korsningen Ringleksvägen/Evedalsvägen vet vi inte i nuläget. 

Lekplatsen 

Gungorna vid lekplatsen har fått en ny kant och ny sand som uppfyller 

kommunens krav på säkerhet. 

Höstarbetsdag 

Stort tack till er alla som deltog under höstarbetsdagen. Det är roligt att vi 

är så många engagerade. Snabbt och effektivt blir det när vi gemensamt gör fint i vårt område. 

Riskträd utmed Boo strandväg 

Arbetet med att ta ner träd som riskerar att falla fortsätter. Under hösten har ”risk” träd tagits ner längs med 

Boo strandväg i höjd med båtplatsen. Detta har medfört ökad sikt vi krönet samt ökad trygghet då det inte är 

lika igen vuxet. Tack till frivilliga som hjälpt till med hantering av materialet. 

Valborg 2018 

Inför kommande valborgsfirande behöver vi minst 4 personer som kan vara eldvakter under kvällen. Nya regler kring detta arrange-

mang medför att vi behöver namnge eldvakterna i tillståndsansökan samt att elden aldrig får lämnas obevakad. 

http://eriksvik.se/etf/


Simskolan i Eriksvik 

Har genomförts i Vattenhusets regi även i år. Utifrån den informationen som vi fått ta del av så har det fungerat väl och många uppskat-

tar att simskolan kan fortsätta som tradition i Eriksvik. 

Stölder i området! 

Inbrotten i Nacka har ökat under 2017 och Eriksvik är inget undantag. Grannar har rapporterat om misstänkta bilar och personer i om-

rådet. Viktigt är att göra dem uppmärksamma på att du ser och hör genom att vinka och hälsa. Håll uppsikt efter misstänkta bilar och 

hjälp grannar som är bortresta genom att tömma brevlåda och skotta om det kommer snö! Undvik att lägga ut personuppgifter på fa-

cebook. Ring Polisen på 11414 om ni iakttagit något. HÅLL UTKIK! 

Postlådor och soptunnor 
Fastighetsägare ansvarar för placering av postlåda och soptunnor. De får inte placeras så de hindra underhåll av vägnätet. Arbetsfordon 

måste obehindrat kunna genomföra sina åtaganden bl a röja snö, sanda och ta hand om snön. Glöm inte att ställa in soptunnan efter 

tömning. Eriksviks Vägförening som ansvarig för vägunderhåll friskriver sig från ansvar för postlådor som är placerad på mark utanför 

egen tomtgräns. 

Gatubelysning 
Hjälp oss att anmäla trasig gatubelysning via Nacka kommuns hemsida www.nacka.se 

Gör observerade felanmälningar omgående då Nacka än så länge bekostar reparation och utbyten. 

Årsmöte 
Årets stämma är planerad v.15, 2018. I år har vi flera lediga platser i styrelsen. Hör av dig till valberedningen eller tipsa om någon du tror 

kan passa. Ytterligare information kommer snart publiceras på hemsidan. Skriftlig kallelse kommer i mars. 

 

Parkeringstillstånd 

Tänk på att aktiv parkeringsbevakning pågår under sommarperioden mellan maj - augusti. Du som medlem i ETF kan få ett P-tillstånd 

som ger rätt att stå 24 timmar på våra markerade p-platser som annars tillåter parkering i 3 timmar. De kan hämtas hos Björn, Er-

iksviksvägen 16 och Therese, Gösta Ekmans väg 16. Ett tillstånd per fastighet delas ut. Kan även kvitteras ut på arbetsdagen. OBS. nytt 

tillstånd krävs för 2018! 

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

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
 

Önskar Styrelsen 

 

Vill du engagera dig? 

ETF etf@eriksvik.se , EVF evf@eriksvik.se och EBK ebkstyrelse@eriksvik.se sköts på frivillig basis. Är du in-

tresserad och känner att du kan hjälpa till så hör av dig! 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev  
 

Via nyhetsbrevet får du 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 via  

http://etf.eriksvik.se 

Behandling av personuppgifter 

Inom Eriksviks tomtägareföreningen behandlas dina personuppgifter i enlighet med PUL och dataskyddsförordningen. 

Kontakta styrelsen för mer information etf@eriksvik.se 
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