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För 25 år sedan lyfte Ingvar Palmkvist kios-
ken på plats på Midsommarängen. I somras 
drog han bort den igen för att ge plats för vår 
nya kiosk och förråd. 

Arvet från Ingrid ”Inga” Lindqvist räcker 
till ett 40 kvadratmeter stor bod, där ca 25 
kvm blir isolerad, 15 kvm blir kallförråd, 
döpt till Inga Lindqvists paviljong. Tanken 
är att det så småningom, när kommunalt VA 
grävs i ga- tan, kommer 

att bli 
toalett 

och kokvrå 
installerat 

också.
Det kommer att bli 

allas vår gemensamma bod, för alla medlem-
mar i Risets Tomtägareförening. Markarbetet 
är klart och väntar på uppförandet av boden, 
vilket sker i ett första steg helgen den 1–2 okto-
ber. Arbetet fortsätter sedan under veckan men 
framför allt helgen den 8–9 oktober. Målet är 
att vädersäkra boden. Interiören får vänta. 

Vill du vara med? Vi bygger med ideella 
krafter och behöver fler som kan hjälpa till. Det 
finns arbetsuppgifter för alla grader av händig-
het eller placering av tummar. Några timmar 
eller en dag – allt är uppskattat – framför allt 
helgen 8–9 behövs fler. Föreningen bjuder på 
lunch och fika för alla som jobbar. 

Hör av dig till Niklas Ohlson 
(0703-765939, niklo@me.com)

Nu byggs Ingas paviljong

www.Risets.info



Arbetsdag den 22 oktober
Välkommen till höstens arbetsdag, lördagen 
den 22 oktober. Vi samlas som vanligt på 
midsommarängen med start 10.00 där Sofia 
Kinch fördelar uppgifterna och håller i dagen. 
Passa på att träffa och lära känna grannarna i 
området och samtidigt bidra till att allas trev-
nad genom att området hålls snyggt och väl-
skött. Medtag med fördel blandade redskap 
som röjsågar och trimmers, motorsågar, gren-
saxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar 
samt skottkärror. Vi bjuder på grilllunch och 
trevlig samvaro. Välkomna!

Vad vi vet om vägbyggena
Kommunen har tvingats avbryta den påbör-
jade upphandlingen av en entreprenör för 
utbyggnad av Vikingshillsvägen eftersom man 
inte fick tillräckligt bra anbud. Ny upphandling 
planeras så snart som möjligt och planerad 
byggstart är fortfarande satt till hösten 2016. 
Upphandlingen omfattar även grävning av 
Karbodiket i Riset. En försening kan också 
påverka tidplanen för genomförandet av våra 
två detaljplaner Riset och Sångfågelvägen 
(Område B) och Rörsundsviken II. Vi lägger 
upp ny information på Risets.info så snart vi 
får sådan.

Karbosjön får egen grupp
Återuppståndna Karbosjögruppen har som 
målsättning att underhålla området runt sjön 
och aktivt verka för att den ska fortsätta var 
en trevlig mötesplats oavsett årstid. Den har 
sin första träff under hösten och vill gärna ha 
fler medlemmar. Lisa Tingwall (0736202835) 
kan ge mer information eller ta emot anmälan. 

När får vi elda i höst?
Höstens veckor är 42–43 (17–30 oktober). 

Det krävs för trädfällning
För att fälla träd på föreningens mark – börja 
med att ta kontakt med en styrelsemedlem 
direkt eller via epost till risetsvagforening@
gmail.com. Vi behöver veta plats, orsak och 
få en bild på det aktuella trädet. Märk gärna 
ut det med ett markeringsband. Föreningen 
står självklart för fällningen om trädet är sjukt, 
skadat, riskerar att falla över en ledning eller 
liknande. För att avgöra behovet av fällning 
behöver föreningsrepresentant titta på plats 
för att avgöra hur vi går vidare. Sly är tillåtet 
att rensa och hålla efter. Föreningens defini-
tion av sly är unga träd som är så smala att 
du enkelt når runt det med hjälp av ena han-
dens tumme och pekfinger. 

Första steget klart på 
strandpromenaden
Nu är Kentas schakt klar med sitt jobb; dräne-
ring, ny väguppbyggnad med beläggning samt 
kablar och stolpfundament för belysning. Den 
grövre makadamen är för att släppa igenom vatt-
net till dräneringen som ligger längs nästan hela 
vägen. Nästa steg är belysning och nytt räcke 
som vi räknar med kommer under hösten.

Skriv till Waxholmsbolaget          
Waxholmsbolaget behöver få veta från fler att 
det finns intresse för uttökad tidtabell. Håller du 
med kan du mejla kundtjanst.waxholmsbo-
laget@sl.se. På Risets.info finns förslag till text.

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


