Eriksviksnytt december 2018
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 gemensamma
anläggningar, dessutom får du som medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid.

E-nytt blir nyhetsbrev
Vi har digitaliserat vår kommunikation under året. Glöm inte att du som bor i Eriksvik behöver anmäla dig
till ETF:s nyhetsbrev via hemsidan.
Gå in under ”kontakta oss” och välj nyhetsbrev. Från 2019 kommer E-nytt endast att skickas ut till registrerade e-postadresser. Du kommer
också få meddelanden 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
Tack för att ni håller en god ton och respekterar varandra. 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: Än har kommunen inte fattat
något politiskt beslut om granskning av
detaljplanen. Granskningshandlingarna som
planenheten har tagit fram är än så länge
enbart ett förslag och inte politiskt
beslutade. Ett politiskt beslut fattas
preliminärt i november eller december. I de
senaste handlingarna är ETFs förslag till
fastighetsbildning borttaget. Dock kvarstår
deras planer på att överta Ringleksvägen
från Gustavsviksvägen till Evedalsvägen.

Höst arbetsdag
Stort tack till er alla som deltog under höst arbetsdagen. Det är roligt att vi är så många engagerade. Snabbt och effektivt blir det när vi
gemensamt gör fint i vårt område.

Riskträd utmed Vårvägen
Arbetet med att ta ner träd som riskerar att falla fortsätter. Under våren kommer de ”risk” träd som finns längs med Vårvägen att tas ned.

Valborg 2019
Inför kommande valborgsfirande behöver vi minst 4 personer som kan vara eldvakter under kvällen. Nya regler kring detta arrangemang medför
att vi behöver namnge eldvakterna i tillståndsansökan samt att elden aldrig får lämnas obevakad.
Vi behöver få in frivilliga senast 28/2 2019 för att hinna ansöka om eldningstillstånd samt att informera grannar var man kan lägga ris till
brasan.

Simskolan i Eriksvik
I år blev det ingen simskola då det var för få anmälda. Detta beror på att den vecka som vi erbjöds att ha simskola var en vecka då många börjat
fritids och förskola igen. Så inför sommaren 2019 ska vi se till att få en bättre vecka för simskola.

Grannsamverkan
Viktigt att vi fortsätter vara uppmärksamma på okända bilar och människor som rör sig i området. Hjälp grannar som är bortresta genom att
tömma brevlåda och skotta om det kommer snö! Undvik att lägga ut personuppgifter på facebook. 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.14, 2019. 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.

Vill du engagera dig?
ETF etf@eriksvik.se , EVF evf@eriksvik.se och EBK ebkstyrelse@eriksvik.se sköts på frivillig basis. Är du
intresserad och känner att du kan hjälpa till så hör av dig!

Parkeringstillstånd
Samma parkeringstillstånd gäller under 2019.
Behöver du ett kan du hämta ett hos Björn, Eriksviksvägen 16 eller Therese, Gösta Ekmans väg 16. Ett tillstånd per fastighet delas ut.

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

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Önskar Styrelsen

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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