Eriksviksnytt april 2020
Hej!
Här kommer information från ETF om vårens och sommarens planerade aktiviteter i Eriksvik.
Anslagstavlan
o
o
o

Arbetsdag 12/5
Midsommar 21/6
Simskola

Du som inte är medlem…
Inom Eriksvik finns idag ca 245 fastigheter men vi har endast 177 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 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.

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!

Valborg
Ställs in p.g.a. corona-viruset.

Simskolan i Eriksvik
Denna säsong arrangerar ETF ingen simskola.

Arbetsdag
Vi håller tillsammans med båtklubben arbetsdag söndagen den 17 maj, samling vid Badplatsen kl 10:00. Tag med verktyg
för krattning, rensning, slyröjning och snickeriarbeten. Avslutas med korvgrillning 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. I
år arrangerar ETF inget firande med hänsyn till rådande situation avseende Corona-viruset.

Parkeringstillstånd
Tänk på att det är aktiv parkeringsbevakning året runt och i år är alla våra parkeringar avgiftsbelagda. Du som medlem i
ETF kan få ett P-tillstånd som ger rätt att stå gratis i 24 timmar på våra markerade p-platser. De kan hämtas hos Björn,
Eriksviksvägen 16, Anna, Boo strandväg 14 och Per, Eriksviksvägen 18. Ett tillstånd per fastighet delas ut. Dessa kan även
kvitteras ut på arbetsdagen.

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!

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 förståelse och efterlevnad…

Hälsningar 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 Tomtägareförening behandlas dina personuppgifter i enlighet med PUL och dataskyddsförordningen. Kontakta styrelsen för mer information etf@eriksvik.se
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