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Årets stämmor i väg- och tomtägarefören-
ing hölls den 21 mars med 30 fastigheter 
representerade. I vägföreningen antogs pro-
position om att göra de farthinder som under 
sommarhalvåren funnits installerade på Ris- 
vägen permanenta, d.v.s. att vi även fortsätt-
ningsvis monterar dessa på våren och tar bort 
dem på hösten samt att utöka antalet farthinder 
med ytterligare två stycken längs Risets Alväg. 

Styrelsen gavs också mandat att vid behov 
mycket selektivt utöka med ett fåtal ytterliga-
re likadana farthinder i området. 

Risvägens dåliga skick har skapat huvudbry 
för styrelsen som anser att det vore en oklok 
investering att göra iordning vägen idag då 
vägen ändå skall göras om inom några år. Ut-
redning pågår dock om åtgärder. Tills vidare 

lagas potthålen löpande. För tomt- 
ägareföreningen läggs fokus under 2017 på 
färdigställandet av Ingas paviljong. Utöver 
återkommande aktiviteter som arbetsdagar 
och midsommarfirande et c förmedlades att 
stort firande av föreningens 80-årsjubileum 
planeras att hållas i september.

www.risets.se

Ny adress!

Styrelserna 2017
Vägförening
Ordförande: David Timner
Vice ordförande: Sofia 
Kinch
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Carl Alströ-
mer
Vägintendent:  
Per-Fredrik Lindahl
Supp.: Linda Häggström
Supp.: Jessica Jernström

Tomtägareförening
Ordförande: David Timner
Vice ordförande: 
Per-Fredrik Lindahl
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Carl Alströ-
mer
Supp.: Sofia Kinch
Supp.: Linda Häggström
Supp.: Peter Tagestam 

Fr v: Sekreterare Carl och ordförande David sittandes bredvid Malena som ledde stämman. Stående Lisa som 
berättade om farthinder. Medlemmar från 30 fastigheter var närvarande.

Årsstämmorna i korthet



Ingas paviljong behöver 
arbetskraft under april
Den 8 april var ett gäng frivilliga igång och un-
der våren kommer ytterligare två lördagar att 
vara arbetsdagar för att färdigställa paviljong-
en. Du är också välkommen att hjälpa till. Den 
23 samt 29 april samlas vi vid boden 10.00, ta 
med hammare. Den 29:e är samtidigt Risets 
arbetshelg och då ska den gamla boden rivas. 
Vill du hjälpa till men inte just de datumen är 
du välkommen att kontakta Börje Drakenberg 
070-564 08 13 alt borje.drakenberg@gmail.com 
eller Bernt Jacobsson 070-840 57 70.

Håll till höger!
På årsmötet informerade Ingvar Palmqvist 
om att våra vägar kommer att hålla längre om 
alla håller till höger. Alltså inte kör i mitten på 
vägarna.

Boka 130-årsfest  
den 16 september
2017 fyller Risets tomtägareförening 80 år sam-
tidigt som Risets Båtklubb fyller 50. Det måste  
vi fira! Därför planeras en gemensam fest den  
16 september. Planen är att sätta upp ett hyrtält 
på tennisbanan där sittande trerätters middag 
serveras med hjälp av catering. Efter maten blir 
det dans. Boka in datumet redan nu. Kostnaden 
per person kommer att bli ca 200 kronor med 
subventioner från de två föreningarna. Arrang-
örerna återkommer med mer information via 
föreningen när det närmar sig.

ELDNINGSVECKOR Under 2017 är eldning  
av torrt vedartat avfall tillåten vecka 17–18  
(24 april–7 maj).

Välkommen till vårens arbetsdag, lördagen 
den 29 april. Vi samlas som vanligt på mid-
sommarängen med start 09.30. Utsedd ar-
betsledare är Sofia Kinch.

Vi kommer att vårrusta såväl midsommar-
ängen och lekplatsen som området i stort. 
Bl a ska lekstugan målas om, en hinderbana 
påbörjas i slänten, sand och bark ska skottas 
ut, farthinder ska monteras samt att vi ska 
fortsätta med Ingas paviljong och riva den 
gamla boden. Allas krafter och insatser be-
hövs! Även barnens!

Passa på att träffa och lära känna grannar-
na i området och samtidigt bidra till allas 
trevnad genom att området hålls snyggt och 
välskött. Handlingskraft blandat med moder-
na verktyg och obruten vilja kan skapa oana-

de möjligheter och verkligt resultat! Medtag 
med fördel blandade redskap som röjsågar 
och trimmers, motorsågar, grensaxar, grova 
kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skott-
kärror.

Vi bjuder på stor grillunch och trevlig sam-
varo.

Välkomna!

Välkomna till  
vårens arbetsdag 
den 29 april



De senaste åren har bäverstammen i Karbo-
sjön växt kraftigt och gör större och större 
skador i och runt sjön. De tar sig längre och 
längre upp på tomterna runt omkring. Förut-
om fällda träd och skadad egendom täpper de 
till avrinning och höjer vattenståndet. 

Föreningen har tvingats akutfälla träd som 
hotade att falla över en fastighet. Därför 
kommer skyddsjakt att ske den närmaste 
tiden. Då det finns gott om bäver i den här 
delen av Nacka är målet att kraftigt decimera 
stammen i Karbosjön. 

Viltvårdaren från kommunen har besökt 
Karbosjön för att identifiera var bona finns – 
bävrar har fler än ett bo – och var djuren rör 
sig. Än så länge är det väldigt låg aktivitet 

och därför svårjagat. Viltvårdaren och  
Karbo-gruppen återkommer med mer infor-
mation via styrelsen när datum för jakten är 
bestämd.

Kraftiga bäverskador ska 
minskas med skyddsjakt



Nya träd planterade  
på Midsommarängen
Under våren har en sk Katsura och en Ornäs- 
björk planterats på Midsommarängen, båda 
synnerligen vackra träd. Dessutom har all-
männingen mellan Risvägen 24 och 26 plan-
terats med Douglas, jättethuja, Makedonsk 
tall, Serbisk gran, Grå valnöt, Kustgran, sibi-
risk ädelgran samt Purpurgran.

Information på mejlen
Vill du ha mejl när föreningen har viktig in-
formation? Anmäl dig på risetsvagforening@
gmail.com.

Alltid aktuellt – håll max 
30 km/h på våra vägar

Vem vill hålla  
i midsommarfirandet?
Midsommar i Riset är en mycket uppskattad 
aktivitet och det är många som kommer. För att 
hålla igång traditionen behöver vi nya frivilliga 
som kan ta över. Program och dylikt finns klart 
från tidigare år. Kontakta David Timner på da-
vid@timner.com om du är intresserad.

Risvägen och  
planområde B
Vi har nu fått en ny preliminär tidplan från 
Nacka kommun gällande upphandling och 
grävning för detaljplanerna Område B (Riset) 
och Rörsundsviken II:
• Hösten 2018 Upphandling av entreprenör
• Våren 2019 Grävstart
• Hösten 2020 Arbetet klart
Föreningen återkommer med ny betalnings-
plan.

Dikning vid Karbosjön
För att Nacka kommun ska kunna sänka 
vattennivån i Karbosjön med 11 cm måste 
Karbodiket byggas om. Denna sänkning av 
sjön görs för att möjliggöra avvattning av 
områden högre upp i vattensystemet tex  
Vikingshillsvägen.

Efter ombyggnaden av Karbodiket som 
sträcker från Karbosjön till utloppet i Salt-
sjön vid Båtvägen så kommer kommunen 

ansvara för driften av Karbodiket. Detta 
innebär att risken för översvämningar liknan-
de den vi drabbades av  hösten 2012 i Riset 
kommer att minimeras och allt underhålls- 
ansvar som tex återkommande dikesrens-
ningar etc. som kostar pengar och resurser 
idag för Riset kommer att belasta Nacka- 
kommun istället.

Arbetet på Risets Alväg är planerat att star-
ta kring vecka 19–20 och förväntas vara klart 
i oktober. Under perioden kommer delar av 
vägen stängas av tillfälligt. 

Vikingshillsvägen
Under april planerar entreprenören Vei- 
dekke sätta igång med Vikingshillsvägen.   
Förutom vatten och avlopp är målet att 
vägen ska bli säkrare för både bilister och 
fotgängare. Kommunen lovar att vägen 
ska vara öppen för trafik hela projekttiden, 
men vissa störningar kan förekomma. Kör 
försiktigt för att akta de som arbetar med 
projektet.

Senaste nytt om vägarna


