Välkommen till Eriksvik!
Välkommen som nyinflyttad till Eriksvik! Här kommer lite information
om föreningarna som vi i området driver gemensamt.
Eriksviks Tomtägareförening (ETF) – äger och sköter områdets
allmänningar och arrangerar arbetsdagar och traditionella festligheter
som Valborgseld, Midsommarfirande och ibland kräftskiva.
Eriksviks Båtklubb (EBK) – driver och sköter båtplatser, bryggor och
varvsområde som en fristående underförening till tomtägareföreningen.
För att ansöka om båtplats måste man vara medlem i ETF samt EBK
Eriksviks Vägförening (EVF) – Sköter och förvaltar vägarna i området.

ETF har anor från sent 30-tal, då Eriksvik styckades i tomter för framför
allt fritidsboende. Successivt har antalet permanentboende ökat. Den
stora förändringen kom 1989-1990 då stora delar av området försågs med
kommunalt VA. Därpå följande detaljplaner medgav byggandet av
villafastigheter. Eriksvik är ändå relativt glest bebyggt med tomt storlekar
varierande mellan 1200 m2 och ända upp emot 5000 m2. Eriksviks
tomtområde omfattar idag drygt 245 enskilda fastigheter samt gemensamt
ägd mark om ca 170 000 m2.
Föreningen är lagfaren ägare till gemensam mark (Backeböl 1:775).
Denna mark består av berg, skog och parkmark. Även strand och vatten
längs Kilsviken ingår. Badplats finns vid Kilsviken och drivs i
föreningens regi. Sommartid anordnas simskola. Vid föreningens
festplats i hörnet av Eriksviksvägen – Gösta Ekmans väg finns sandlåda,
gungor samt ett fotbollsmål. Här anordnas, när intresse finns, gemensamt
midsommarfirande samt även höstfest.
Inträdesavgiften till Eriksviks Tomtägareförening är för närvarande 500:och årsavgiften 700:-. Vi hoppas vi kan hälsa dig välkommen som
medlem i Eriksviks Tomtägareförening.
På www.eriksvik.se hittar du information om alla tre föreningarna.

Hälsningar
Styrelsen i ETF

Eriksvik

Eriksvik
Kilsvikens badplats som
vi gemensamt sköter om.
Bajamaja och dusch finns
under sommaren.
EBK:s vinteruppläggningsplats för båtar.

Eriksviks Båtklubb (EBK)
har fyra bryggor där medlemmar kan ansöka om
båtplats. För att
bli medlem i EBK krävs
medlemskap i ETF.
Festplatsen där gemensamt Midsommarfirande anordnas om intresse och drivande
personer finns. Ibland ordnas även kräftskiva.

Allmänningar ägda av ETF.

Hemsidor:
Tomtägareföreningen: www.eriksvik.se/etf

Allmänningar
kommunen köpt 2011

Vägföreningen: www.eriksvik.se/evf
Båtklubben: www.eriksvik.se/ebk

