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Detta är Riset i korthet

FAKTA
Riset är en del av Boo i Salt-
sjö-Boo på Värmdölandet i 
Nacka kommun i Uppland, 
Stockholms län. 

Riset i Vikingshill är ett sam-
manslaget område av Riisets och 
Fösan avstyckat från Velamsund 
1937 respektive 1946 och loka-
liserad mellan Kummelnäs och 
Velamsunds naturvårdsområde. 
Vikingshill är namn av en gross-
handlarvilla från 1865.

Fyra stamfastigheter från av-
styckningarna till tomter ägs av 
Risets tomtägarförening och un-
derhålls av Risets vägförening.

Fastighetsägare är genom dessa 
föreningar delägare och ekono-
miskt ansvariga för skötsel och 
underhåll av stamfastigheternas 
vägar, stigar, grönområden, vat-
ten och en ångbåtsbrygga som 
har reguljär trafik.

Velamsund är nämnt första gång-
en 1627 som Stora Velamsund 
där en vattenkvarn etablerats 
med namnet Fösa kvarn. Kvar-
nen omnämns oftast som Riisets 
vilket med all sannolikhet avser 

att man malt sin säd hos mjölna-
re Riis.

Den äldsta byggnaden i Riset är 
en källare från 1500–1600-talet 
på fastigheten Riisets som under 
grosshandlartiden, efter om och 
tillbyggnad, namnändrades till 
villa Hyddan. Grosshandlartiden 
kom till området, som före var 
orört, 1862 och har som kultur-
bärare lämnat många villor och 
trivsamma promenadvägar till 
vår tid.
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KONTAKT OCH INFO 
FRÅN STYRELSEN
Informationsblad
RisetNytt distribueras i brevlå-
dan en gång i kvartalet. All info 
finns på hemsidan, inklusive 
tidigare nummer i pdf-format. 
Här finns all info du måste veta 
som boende i Riset.

Hemsida
Resten av året uppdateras www.
Risets.info löpande med allt som 
händer.

Epost 
risetsvagforening@gmail.com

Epostinfo
Föreningarna skickar ut 
brådskande information även via 
epost. Vill du ta del av den så 
anmäl din adress till: risetsvag-
forening@gmail.com
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STÄDDAGAR
Två gånger om året, vår och 
höst, samlas vi för att rusta upp 
och snygga till vårt gemensam-
ma område. Förutom städning 
och upprustning av de nedan-
stående platserna ser vi till att 
brunnar och diken är fria från 
stopp. Till lunch grillar vi ham-
burgare.

ELDNINGSVECKOR
I Nacka kommun är det tillåtet 
att elda under två perioder varje 
år, en vår och en höst. Vilka 
veckor som är aktuella finns på 
Nackas hemsida och på Risets.
info.

MIDSOMMARÄNGEN
I korsningen Risvägen, Rör-
sundsviksvägen och Risbergs-
stigen ligger äng, lekplats och 
tennisbana som tillhör Tomtä-
gareföreningen. Där organiserar 
frivilla från föreningen ett årligt 
midsommarfirande.

LEKPLATS
Lekplatsen på Midsommarängen 
ägs och sköts av Tomtägareföre-
ingen genom Lekplatsgruppen. 
Eventuell upprustning och ny-
byggnad sker på arbetsdagarna.

TENNISBANA
Banan ligger ungefär mitt i om-
rådet vid midsommarängen och 
är öppen för alla. Var rädd om 

underlaget, inget slirande med 
cykel. Cykling, basket, skate-
board och annan lek är ok men 
tennisspel går alltid först. Boen-
de i Riset har alltid förtur.

ROLLJANSVALLEN
Tomtägarföreningen har också 
en fotbollsplan belägen ovanför 
Rolljansstigen vid korsningen av 
Risvägen och Risets Alväg.

UTKIKSBERGET
Överst på Risbergsstigen ligger 
gemensam utkiksplats med bän-
kar och soptunna.

BÅTPLATS
I Rörsundsviken/Fösan finns 
småbåtshamn som sköts av 
och administreras av Risets 
Båtklubb. Medlemsskap kan 
endast tecknas av boende inom 
Risets tomtområde. Uthyrning 
av gästplatser medges i mån av 
utrymme.

ÅNGBÅTSBRYGGAN
Ångbåtsbryggan längst ner på 
Båtvägen trafikeras av Wax-
holmsbolaget. Under deras 
vinteruppehåll 2105/-16 fyllde 
Ressel rederi på med turer.

KARBOSJÖN
Vid Karbosjöns strand har fören-
ingen satt upp bänkar och bord, 
både för sommar- och skrid-
skoisbruk.


