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Årets stämma hölls den 15 mars med 35 av 
föreningens fastigheter representerade. De 
två viktigaste punkterna på dagordningen 
handlade om Tomtägareföreningen. Först och 
främst beslutade stämman om en årlig med-
lemsavgift även i den föreningen. Den ökade 
intäkten ska användas till att få – och hålla – 
en högre nivå på våra gemensamma ytor som 
midsommaräng med lekplats, utsiktsplatser, 
Karbosjön och så vidare.

Den andra punkten var att föreningen fått 
ett ekonomiskt tillskott från Inga Lindqvists 
dödsbo, vilket inte fanns med i budgeten för 

2016. Styrelsen föreslog att pengarna an-
vänds till ny föreningsbod vid midsommar-
ängen, vilket bifölls av stämman. Mer infor-
mation om stämman finns i protokollet.
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Ny avgift ska förbättra 
våra gemensamma ytor

www.Risets.info

Nya datum  
för grävarbetena
Vi har nu fått en preliminär tidplan från Nacka 
kommun gällande upphandling och grävning 
för detaljplanerna Område B (Riset) och Rör-
sundsviken II:
• Upphandling efter sommaren 2017
• Grävstart vid årsskiftet 2017/2018
• Arbetet klart sommaren 2019
• Upphandling för grävning längs Vikings-
hillsvägen och Karbosjöns utloppsdike görs 
under våren 2016 med beräknad grävstart 
efter sommaren. Arbetet beräknas ta 1,5 år. 
Styrelsen återkommer med ny betalningsplan 
så snart som möjligt.

Vill du fira midsommar?
Tidigare ansvariga för att arrangera firandet har 
efter flera framgångsrika år avsagt sig upp
draget. Föreningen har inte lyckats hitta nya 
engagerade som vill rädda det gemensamma 
firandet. I år finns dessutom ett kommunalt 
bidrag att lägga på fika och liknande trevlig-
heter. Vill du ta över mejlar du till risetsvagfo-
rening@gmail.com .

Orolig för att missa vad 
som händer?
Mejla din epostadress till risetsvagforening@
gmail.com så skickar vi viktig information även 
denna väg.



Vårens arbetsdag 1 maj
Välkommen till vårens arbetsdag, söndagen 
den 1 maj. Vi samlas som vanligt på mid-
sommarängen med start 10.00 där den utsed-
de arbetsledaren Sofia Kinch med stadig röst 
och arm fördelar uppgifterna. Passa på att 
träffa och lära känna grannarna i området och 
samtidigt bidra till att allas trevnad genom 
att området hålls snyggt och välskött. Hand-
lingskraft blandat med moderna verktyg och 
obruten vilja kan skapa oanade möjligheter 
och verkligt resultat i området!

Medtag med fördel blandade redskap som 
röjsågar och trimmers, motorsågar, grensax-

ar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar 
samt skottkärror.

Vi bjuder på grilllunch och trevlig samvaro. 
Välkomna!

Rapport från jägaren
Viltvårdare i Nacka Kommun Björn Öhman 
har lämnat rapport om vinterns jakt:
Under jaktsäsongen 2015–2016 har vi efter 
begäran jagat rådjur inom ert område under 
tre olika veckor, två dagar i varje vecka. Totals 
sköts det två rådjur. Uppskattningsvis finns 
kanske mellan 6–8 rådjur kvar i eller närheten 
av ert område. En skabbräv observerades 
under en av jakterna, men kunde inte skjutas. 
En fälla har när detta skrivs satts ut i området. 
Kummelnäs verkar i stort inte ha ett stort pro-
blem med skabbrävar just nu. 

Mer info på Risets.info
Vi har lyckats flytta över en del gammalt inne-
håll till den nya sajten. Under ”Om förening-
arna” finns nu bland annat aktuell styrelse, 
stadgar för Vägföreningen och Tomtägareför-
eningen samt karta. Du kan även läsa mer om 
området och hitta hur planområdena är förde-
lade. Bland annat. 

Eldningsveckor
Under 2016 är eldning av torrt vedartat avfall 
tillåten vecka 17-18 (25 april-8 maj) och vecka 
42-43 (17-30 oktober). Eftersom eldning alltid 
innebär rök och lukt så gäller det att du för-
vissar dig om att inga i din omgivning besvä-
ras. Detta är oftast svårt, varför miljöenheten 
rekommenderar dig att istället kompostera 

resterna, lämna det på någon av kommunens 
återvinningscentraler eller beställa hämtning 
hos kommunen. Mer info finns på www.nacka.
se, sök på ”eldningsveckor”.

Så anmäler 
du trasiga 
gatlyktor
Mörkt på din gata? Du 
kan enkelt och effektivt 
själv anmäla trasiga 
lampor till kommunen 
på Nacka.se. Ungefär-
lig adress och en bild 
är allt som behövs. Ex-
akt adress och applänkar hittar du på Risets.
info.

Alltid aktuellt – håll 30
Tänk på grannarna – meddela släkt, vänner, 
leverantörer, hantverkare samt andra besö-
kare till din fastighet att det är 30 km/tim som 
gäller på vägarna i området. Nu finns 12 helt 
nya skyltar uppsatta i området.

PS Föreningen har en trissjolle. Den kan bli 
sjöduglig igen med lite kärlek och omvårdnad. 
Vill du segla i sommar kan du anmäla din  
arbetsinsats till risetsvagforening@gmail.com.


