
 Eriksviksnytt december 2022 
Hej! 

Här kommer information från Eriksviks tomtägareförening ETF med nyheter och aktiviteter i Eriksvik.  

Du som inte är medlem… 
Inom Eriksvik finns idag 245 fastigheter men vi har endast ca 170 medlemmar i föreningen. Du som ännu inte är medlem är 
välkommen att gå in på hemsidan http://eriksvik.se/etf/ och söka medlemskap.  

Bli fastighetsägande medlem för 700 kr/år. Nytt för 2023 är att boende inom Eriksvik som inte är fastighetsägare kan bli 
stödmedlem för 350 kr/år. 

Ditt medlemskap och engagemang gör skillnad och bidrar till underhåll av badplats, lekplats och våra gemensamma 
anläggningar, dessutom får du som fastighetsägande medlem vara med att besluta om frågor som rör områdets framtid. 

E-nytt blir nyhetsbrev 
Vi försöker digitalisera vår kommunikation. Glöm inte att anmäla dig till ETF:s nyhetsbrev via hemsidan. 

Gå in under ”kontakta oss” och välj nyhetsbrev. Du kommer då också få meddelanden om viktig information och information 
om styrelsestämma och stämmoprotokoll.  

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 
Detaljplanen för Solbrinken-Grundet 
vann laga kraft 15 oktober 2021. Det 
innebär bl.a. att kommunen kommer 
att överta Ringleksvägen från 
Gustavsviksvägen till Evedalsvägen. Se 
kommunens hemsida för mer 
information. 

Höstarbetsdag 
Genomfördes med stort engagemang 
och fint väder. Sedvanliga sysslor vid 
badet och lekplatsen utfördes samt slyröjning. 

Håll hastigheten 
Håll låg hastighet inom området. 

Postlådor och soptunnor 
Fastighetsägare ansvarar för placering av postlåda och soptunnor. Dess placering får inte 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. 

http://eriksvik.se/etf/
https://www.facebook.com/groups/1582096972074483


Parkslide 
Parkslide förekommer på ett flertal platser inom Eriksvik. Undvik att plocka och sprida dessa växter. Se info på kommunens 
hemsida. 

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! 

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. 

Tung trafik 
Det är en del tung trafik i området. En stor del följer inte de regler som finns för att skydda våra vägar och oss boende. 

Reglerna finns lätt tillgängliga här: https://evf.vägförening.org/tungtrafik 

Ser du fordon eller entreprenörer som inte följer gällande skyltning, stoppa dem och be dem köra rätt för att undvika skador 
som innebär stora kostnader för oss som bor i området. 

Årsmöte 
Hör av dig till valberedningen eller tipsa om någon du tror kan passa till styrelsen. Ytterligare information kommer snart 
publiceras på hemsidan. Skriftlig kallelse till årsstämman kommer i mars. 

 

Parkeringstillstånd 
Nytt parkeringstillstånd för 2023. Ett tillstånd/medlemsfastighet kan kvitteras ut hos Björn, Eriksviksvägen 16, Per, 
Eriksviksvägen 18 och Anna Boo strandväg 14. OBS! det nya tillståndet ger rätt till 12 timmars parkering. 

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

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

Önskar Styrelsen 

Vill du engagera dig? 

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

http://www.nacka.se/
https://evf.v%C3%A4gf%C3%B6rening.org/tungtrafik

