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Ett stort varmt TACK till alla er som var 
med på arbetsdagen den 6 maj! Vilket härligt 
engagemang, trevlig samvaro och bra resultat 
det blev! Här är allt vi hann med: 

• På Ingas paviljong målades samtliga vita 
detaljer såsom dörr, fönster, knutar och vind-
brädor. I kallförrådet monterades OSB-skivor 
invändigt. 

• Tennisbanan gjordes ren med lövblås och 
nätet monterades. 

• Diket under Risvägen vid lekplatsen ner 
mot Rörsundsviksvägen har grävts ur och 
rensats. 

• Grillplatsen vid Karbosjön förbereddes 
inför vår/sommar genom att badstegen sattes 
på plats.

• Upprätning av cementringen vid Karbo-

sjön har även skett så att den ska vara förbe-
redd för att montera på ett grillgaller. 

• Slyröjning skedde utmed såväl Båtvägen 
som utsiktsplatsen och trappan ner mot bryg-
gan. 

• Väntkuren vid ångbåtsbryggan har städats. 
• Trappan mellan Båtvägen och Sångfågel-

vägen har städats av. 
• Det trasiga staketet vid linbanans platt-

form har lagats. 
•Allt ogräs under gungorna har rensats bort. 
• Rabatten på midsommarängen har rensats 

på ogräs. 

Ca 30 vuxna och en mängd glada barn del-
tog och fick därmed en riktigt bra hamburger-
lunch, kaffe och kaka i solen! 

Tack för din insats  
på vårens arbetsdag!



Grodor får en egen tunnel
Eftersom Vikingshillsvägen ligger i vägen 
för grodornas väg mellan vinterns boplats 
och barnkammaren Karbosjön får djuren nu 
en egen tunnel, berättar Nacka kommun. 
Förhoppningen är att fler grodor ska över-
leva vandringen. Eftersom tunneln inte var 
helt klar när grodorna började att vandra har 
byggpersonalen fått lyfta över dem i hinkar. 
Läs mer om projektet på Nacka kommuns 
hemsida.

Fira midsommar med oss!
Årets midsommarfirande börjar som brukligt 
med att vi klär stången tillsammans den 21 
juni från 19.00. Björkris kommer finnas på 
plats men ta gärna med ett fång blommor. 
Förra året var det lite skralt med frivilliga så 
tveka inte! 
På själva dagen behövs 3-4 personer för att 
bemanna fiskdammen en kort stund Vi behö-
ver även 2–3 sångare som komplement till 
musikerna vid dansen. Entusiasm är viktigare 
än bra!Vill du vara med att bidra till ovan eller 
har idéer, hör av dig till Jessica Jernström på 
0708-716649.

Föreningsstämma för de bägge förening-
arna Risets Tomtägareförening och Risets 
Vägförening avhölls tisdagen den 10 april i 
Backeboskolan. Cirka 40 medlemmar hade 
hörsammat kallelsen och dök i sann för-
eningsanda upp till detta beslutande möte. 
Stämmoprotokoll – som följer med detta 
RisetNytt – beskriver mötenas beslut i detalj. 

I korthet konstateras att styrelsernas ordfö-
rande, David Timner, lämnar sin post efter 
många år i varierande positioner varav de 
senaste tre som ordförande, den tidigare 
sekreteraren – Carl Alströmer– valdes till ny 
ordförande.

Vägarnas beskaffenhet och strategin kring 
Nackamodellen diskuterades, en ökad sats-
ning på Tomtägareföreningen efterfrågades 
med följd av en smärre höjning av avgiften 

samt ett upprop om deltagande i arrange-
randet av midsommar. En motion om att 
styrelse sammansättningen skall se lika ut i de 
bägge föreningarna bifölls och vinner kraft 
efter en andra läsning på kommande ordina-
rie eller extra stämma. 

Styrelserna 2018
Vägförening
Ordförande: Carl Alströ-
mer
Vice ordförande: Peter 
Tagestam
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Vägintendent: Per-Fredrik 
Lindahl
Suppleant: Linda Hägg-
ström
Suppleant: Carl Bofeldt

Tomtägareförening
Ordförande: Carl Alströ-
mer
Vice ordförande: 
Per-Fredrik Lindahl
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Suppleant: Jenny Els-
mark
Suppleant: Jessica Jern-
ström
Suppleant: Peter Tage-
stam

Årsstämman i korthet

En alldeles egen tunnel ska få fler grodor att 
överleva för att föröka sig. Obs grodorna på 
bilden bor inte i Karbosjön.



Under arbetsdagen återmonterades även 
de tre ordinarie farthindren. Vi har dessutom 
utökat med ett nytt hinder utanför Risvägen 
35A. Detta för att kurvan är skymd och både 
barn och bilar har en tendens att gå eller köra 
i innekurva förbi fastigheten. Förhoppnings-

vis kan hindret uppmärksamma bilförare på 
denna farliga passage.Det kommer att mon-
teras ytterligare farthinder i området, bland 
annat längs med Risets Alväg, men detta 
kommer att ske när återställandet av vägen 
och vägområdet är genomfört.

Missa inte Pärns Paviljong
Paviljongen är till för föreningens alla med-
lemmar och är mycket uppskattad av de få 
som funnit sin väg dit. Den uppfördes 2005 
som ersättning för en rök som tidigare stod  
på platsen. Namnet hedrar fiskaren Oscar 
Pärn som höll till i det hus som då fanns på 
fastigheten. Hans historia finns att läsa i pavil-
jongen. 

Hjälp oss hålla lådor rena
Tio sandlådor har placerats ut i området. De 
är tänkta att underlätta vintrarna för de boen-
de i området som nu har sand lätt tillgängligt 
att användas på och runt tomter, på väg och 
på stigar vid behov. Viktigt att vi alla hjälps 
åt att hålla dem rena från annat än sand och 
gärna kikar till dem så att det inte hamnat 
skräp i lådorna. 

Ett fjärde farthinder är på plats



Karboprojektet närmar  
sig sitt slut – på riktigt 
Färdigställandet av ombyggnad av Karbodi-
ket är nu inne i sitt slutskede. Det innebär att 
nästa fas i arbetet ska ta vid – återställandet. 
Föreningen har utsett en arbetsgrupp som 
leds av Josef Eder. Arbetsgruppen har  
tagit  fram ett förslag på hur återställandet ska 
genomföras för att så lång det är möjligt få till 
ett vägområde som liknar det vi hade innan 
ombyggnadsarbetet påbörjades.

Möte ska hållas med Nacka kommun på plats 
i Riset i slutet på maj med ansvariga handläg-
gare för att diskutera återställandeförslaget. 
När arbete sen kommer att göras får vi åter-
komma till i nästa Risetsnytt.

Har du sett våra dunkar? 
Till städdagen för ett år sedan köptes in tre 
vattendunkar, 10-liters med kran. Har du tagit 
hem dem för rengöring så hojta till styrelsen 
så vi vet var de är.

Ingas Paviljong – vill du 
bli av med ett matbord?
Med städdagens målning och isolering av 
kallförråd börjar paviljongen bli klar på riktigt. 
Långsiktigt ska det gå att hyra lokalen för till 
exempel möten eller barnkalas. Där är vi inte 
riktigt än. För att spara så mycket som möj-
ligt av våra gemensamma pengar letar vi nu 
matbord, förvaringslådor/backar, kaffebrygga-
re, vattenkokare och dylikt. Gratis eller billigt. 
Mejla risetsvagforening@gmail.com om du 
har eller kan tipsa.

HÅLL TILL HÖGER! Våra vägar håller längre 
om alla håller till höger. Alltså inte kör i mitten 
på vägarna.

INFORMATION PÅ MEJL Vill du ha mejl när 
föreningen har viktig information? Anmäl dig 
på risetsvagforening@gmail.com.

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

Har du sett vår 
fina herr Groda?
Strandpromenadens beskyddare herr Groda 
är försvunnen! Den fina betonggrodan är en 
present från Dekormakarna AB som byggde 
gångbana och räcke. Vet du var han är? Låt 
honom komma hem till sin skreva eller ta kon-
takt med risetsvagforening@gmail.com.  

Eldningsförbud i hela 
länet på grund av värmen
Länsstyrelsen meddelar att det råder eld-
ningsförbud i hela Stockholms län med hän-
syn till hög brandrisk i skog och mark. Förbu-
det gäller hela Stockholms län från och med 
den 17 maj 2018 och varar tills vidare.

Ta en kvällspromenad!
Ljuvliga kvällar lockar till sent uteliv, inte minst 
på helgerna. Då kan det vara bra att visa att 
det finns vuxna i området. Är ni ute på en 
kvällspromenad, ta gärna vägen förbi båtklub-
ben, midsommarängen, utkiksplatsen eller 
ångbåtsbryggan.


