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Vägföreningen kallar till Extra stäm-
ma den 6 november klockan 19.00 på 
Backebo skolan

Enligt beslut på den ordinarie stämman i 
april skall vägföreningen genomföra en extra 
stämma för att där presentera underlag samt 
besluta om hur de vägar som inte ännu har 
kommunalt vatten och avlopp nedgrävt ska 
åtgärdas. Information kring de alternativa 
tillvägagångssätt som vi väljer mellan kom-
mer att skickas ut tillsammans med kallelsen 
ungefär 2 veckor före stämman.  

Frågor och funderingar mailas med fördel 
innan stämman till: risetsvagforening@
gmail.com 

Kommunen har meddelat att de inte har 
möjlighet att påbörja sitt arbete innan Vi-
kingshillsvägen är färdig då de saknar ”eta-
bleringsytor” och i dags dato tror de att i 
Vikingshillsvägen är klart tidigast i slutet på 
2019. 

Dock står fler områden på tur att få VA 
nedgrävt så dessvärre finns inga garantier att 
Riset är nästa VA-område. 

Hur tycker du att nya 
vägarna ska byggas?



Lördag den 20 oktober är det dags igen! Vi 
samlas som vanligt på midsommarängen med 
start klockan 10.00. Vi kommer att höststäda 
och ställa i ordning såväl midsommarängen 
och lekplatsen som området i stort. Bland 
annat ska Ingas paviljong inredas med ny-
inköpta möbler, rabatter rensas, väntkur på 
ångbåtsbryggan städas, tennisbanan packas 
ner för vintern, farthinder demonteras, diken 
rensas och nedfallna träd tas omhand samt 
att delar på lekplatsen ska lagas. Eventuellt 
planterar vi även lökar i rabatten vid mid-
sommarängen och nere vid ångbåtsbryggan. 
Allas krafter och insatser behövs. Även bar-
nens!

Arbetsledare är Sofia Kinch – anmäl gär-
na förslag på uppgifter till henne på sofia@
kinch.se

Passa på att träffa och lära känna grannar-
na i området och samtidigt bidra till allas 
trevnad genom att området hålls snyggt och 
välskött. Medtag med fördel blandade red-
skap som röjsågar och trimmers, motorsåg, 

grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, 
skyfflar samt skottkärror. För arbetet i Ingas 
paviljong välkomnas också skruvdragare och 
dylika verktyg.

Vi bjuder på stor grillunch och trevlig sam-
varo. Välkomna!

Ta fram krattan – nu  
är det dags för städdag

Grilla med utsikt
Ovanför Sångfågeltrappan ligger en lite bort
glömd pausplats. Här kan man njuta av stor
slagen utsikt tillsammans med en grillad korv. 

Boendegrupp ser till att  
Risets alväg blir fin igen
Återställande av Risets alväg pågår och en 
grupp bestående av Josef Eder och Ulrika 
Rydh tillsammans med styrelsen bevakar att 
det i arbetet även ingår förskönande åtgärder. 
Gruppen har tagit fram förslag på såväl träd 
som buskar samt räcken. Gruppen bevakar 
även att vägen återställs till minst samma 
bredd som tidigare.

Två nya farhinder på väg
Ytterligare två farthinder köps in under hösten 
för montering i vår preliminärt på Röde orms 
väg samt på Risets alväg.



Vi har fått in parkslide i vårt område. Denna 
svårt invasiva växt kan sprida sig snabbt och 
ta över stora områden. 

Rötterna är kraftiga och kan förstöra hus-
grunder, vägar och vattenledningar. Som 
värst har parkslide tvingat hus att rivas och 
jord till flera meters djup att forslas bort 
och destrueras. Ingenting vi vill ha här, med 

andra ord. Enligt Naturskyddsföreningen tar 
bekämpningen flera år av ett bestånd. 

Enklast är att hugga ner, gräva eller dra upp 
plantorna flera gånger per säsong. Täck gärna 
över med flera lager av presenning. Hela 
växten måste destrueras för att stoppa sprid-
ningen, även små växtdelar kan bilda nya 
rotskott.

Håll efter Parksliden 
innan det är för sent

Hjälp jägaren – tillåt  
jakt på din tomt
Har du lämnat tillstånd för viltvårdaren att jaga 
på din tomt? Om inte, hör av dig till risetsvag
forening@gmail.com för att få blankett.

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

Har du en dammsugare 
över till Ingas paviljong?
Kontakta oss via föreningens epost risetsvag
forening@gmail.com

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



…KRING TOMTEN
Uppmaning till samtliga gällande fastighets
ägarens ansvar:
► Hålla koll på diken och vägtrummor vid 
tomtinfarter. 
► Rensa vägtrumman med jämna mellanrum 
så att vatten kan passera obehindrat. 
► Brevlådor ska vara placerade så att brev
bärarna inte tvingas köra ner i diken eller upp 
på tomter.
► Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla 
vägområdet utanför den egna fastigheten fritt 
från uthängande grenar upp till 4,6 meters 
höjd, samt säkerställa sikt i korsningar.
► Parkeringsförbud utanför tomtgräns. Par
kera både egna och gästers bilar på tomten.

…FÖR SOPBILEN
► Ställ tunnorna med handtagen ut mot  
vägen.
► Soptunnor ska stå minst en meter in på 
egen tomt. Annars stor risk att dessa körs 
sönder av plogen. 
► Sopbilen hämtar fredagar på de allra flesta 
av områdets vägar.
► Vi har tre gemensamma soptunnor i områ
det (lekplatsen, ångbåtsbryggan och utsikts
platsen längst upp på Risbergsstigen) – om 
du en torsdag ser att dessa tunnor är fulla är 
vi tacksamma för om du ställer 
ut dem på vägen så att 
de töms på fredagen.
► Tunnan vid 
ångbåtsbryggan 
töms av annan 
mindre bil på 
måndagar på 
grund av brist 
av plats att vända 
nere på bryggan.

…FÖR SNÖRÖJNING
► All snö på respektive tomt är 
tomtägarens ansvar. Håll den 
på tomten så den inte blir ett 
problem för snöröjningen, sop
bilen eller brevbäraren.

…BYGGNATIONER
Det är mycket byggnationer på 
gång i vårt område och styrelsen 
vill därför lyfta och understryka vikten 
av att hålla koll på de skyldigheter du 
som fastighetsägare har som byggherre. 
Nacka kommun har på sin hemsida mycket 
bra information, service och tjänster för dig 
som ska bygga nytt, ändra eller riva. Här 
finns all information om bygglov, rivningslov, 
Attefallsåtgärder, regler och checklistor för 
miljöfarligt avfall, information om kommunens 
avgifter, mallar och exempel.
https://www.nacka.se/boende-miljo/byg-
ga-nytt-andra-eller-riva/ 

Man kan även kontakta kommunens stads
byggnadsservice i många av frågorna stads-
byggnad@nacka.se.

…FÄLLA TRÄD på föreningens mark
► Börja med att ta kontakt med styrelsen, till 
exempel via 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. 

► Sly uppmuntras att rensa och 
hålla efter. Vår definition av 

sly är unga träd som 
är så smala att du 

enkelt når runt det 
med hjälp av ena 
handens tumme 
och pekfinger.

…VÄGARNA
► Håll till höger. 
Vi sliter fel på våra 
vägar då bilar i 
båda riktningar kör i 
samma spår i mit
ten. Med komman
de snövallar är det 
lätt hänt men lika 
viktigt ändå.
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