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Styrelsen beslöt i ett sent skede att till följd 
av Corona-pandemin ställa in den ordinarie 
stämman som skulle ha gått av stapeln den 
19 mars. I skrivande stund planerar styrelsen 
att i stället genomföra den ordinarie stämman 
i slutet av augusti, givet att coronasituationen 
så medger. Kallelse kommer att stadgeenligt 
gå ut minst två veckor i förväg, men spara de 
stämmounderlag som ni redan fått då dessa 
fortsättningsvis kommer att gälla. De finns 
även på risets.se

Nuvarande styrelse sitter kvar till dess 
den ordinarie stämman kan genomföras och 
utdebitering av avgifter sker efter dessa blivit 
godkända av stämman.

 

Hur gör vi med vägarna fram till 
stämman?

Då årsmötet skulle ta beslut om ytskikt på 
vägarna får det vänta tills vi kan genomföra 
stämman säkert igen. Underhåll och lagning 
av potthål kommer att ske löpande. Att jämna  
till i större skala får vänta på beslut – om inte 
vägarna riskerar att bli så negativt påverkade 
att vi inte kan vänta. 

Viktigt för att vägarna ska hålla längre 
med detta mjuka ytskikt är alla håller till 
höger när de kör samt håller diken utan-
för sin tomt fria för regnvattnet. Då slipper 
vi djupa spår när alla kör på samma ställe, 
samt fåror när vattnet rinner ut över vägen.

Uppskjuten stämma  
– vad händer nu?



Korsningen uppsnyggad – men ska bli ännu finare
Tillsammans med Veidekke och Nacka kom-
mun har styrelsen konstaterat att möjlig- 
heten till återplantering längst Risets Alväg 
är begränsad. Det beror bland annat på spon-
tar i det nya diket samt jordens beskaffenhet. 
Diket måste även vara tillgängligt för grävar-
maskin för löpande underhåll.

Plantering kommer att ske på några av ytor-
na längst vägen, där det är möjligt och där 
inte underhållsarbetet påverkas.

Arbete med att utforma planteringarna 
pågår och nya buskar och träd planeras ske 
under 2020 och då under en tid då det är bäst 
att plantera – troligtvis höst.

Söndag den 17 maj är det arbetsdag i för-
eningen. Lite senare på våren än vanligt på 
grund av coronaläget. Vi samlas som vanligt 
på midsommarängen med start kl 09:30 och 
planerar att dagen avslutas senast kl 15.00. 

Vi kommer att städa och ställa iordning 
såväl midsommarängen och lekplatsen som 
området i stort. Bland annat ska diverse sly, 
ris och nedfallna träd från februaristorm tas 
om hand, tennisbanans staket lagas, rabatter 
rensas, väntkur på ångbåtsbryggan målas om, 
Karbosjöns grill/badplats iordningställas, 
farthinder monteras. 

Allas krafter och insatser behövs! Även 
barnens! Arbetsledare är Jessica Jernström 
och Sofia Kinch.

Vi följer myndigheternas rekommenda-

tioner och om de inte har lättat håller vi två 
meters avstånd till varandra. Du deltar bara 
om du är helt frisk och garanterat smittfri. De 
som tillhör riskgrupper är ursäktade denna 
gång och bör stanna hemma med gott samvete.

Ni som är på plats – medtag med fördel 
blandade redskap som röjsåg och trimmer, 
motorsåg, grensaxar, grova kvastar,

krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror. 
Har du tillgång och möjlighet att ta med ett 
släp att köra iväg grenar och kapade träd med 
välkomnas det!

Vi bjuder på det som går att servera på ett 
smittsäkert sätt – men vi hoppas kunna grilla 
hamburgare som vanligt. 

Välkomna!

Välkommen på arbetsdag 17 maj



Kommunens arbete med Vikingshillsvägen 
närmar sig så sakteliga sitt slut varefter de 
kan påbörja upphandling av områdena runt 
vägen. 

Ansvaret för upphandling och genomföran-
de har övergått från kommunen till det kom-
munägda bolaget Nacka Vatten och Avfall. 

Den information deras projektledare läm-
nat är att de förbereder en upphandling för 
område G (som ligger borta vid Vikingshills 
klippstuga). I den upphandlingen finns det en 

option på att även inkludera område B och 
Rörsundsviken II. Kommunen planerar att 
nyttja den optionen om de bedömer att den 
upphandlade entreprenören gör ett veder-
häftigt arbete i område G. Skulle optionen 
nyttjas kan arbetet i vårt område starta redan 
under våren 2021. För att förbereda upphand-
lingsunderlaget har Nacka Vatten och Avfall 
skickat ut konsulter från Bjerkings som 
under söker förhållandena i vårt område och 
kan till och med knacka på vissa hus.

Vikingshillsvägen snart 
klar – vad blir nästa steg?

Ökat klotter i området

Korsningen uppsnyggad – men ska bli ännu finare

Den senaste tiden har vi sett en markant 
ökning av skadegörelse i form av klotter. Inte 
bara i Riset utan hela Kummelnäs, Vikings-
hill och området bakom Nacka Trä.

Det verkar vara samma person eller per-
soner som ligger bakom då det är ”647”, 
”Morf” ”c+aw” och ”e+z” som upprepas. 

Här i Riset har vi beställt klottersanerings-
medel, tagit kontakt med Boo Energi som 
äger elskåpen samt planerar att måla om ku-
ren vid bryggan. Trist i både tid och pengar. 

Snälla hjälp oss att få ett stopp på detta. 
Håll ögonen öppna och prata gärna med hela  
familjen om någon sett, hört eller vet något.

Som fastighetsägare uppmanas du vara väl-
digt uppmärksam på parkslide på din tomt 
och bekämpa den enligt rekommenderade 
metoder (läs mer på risets.se). Då parksliden 
kan skjuta rotskott på upp emot 7 meter är 
det inte bara ett potentiellt hot för din egen-
dom utan även för dina grannar.

Inom Riset har vi i dag tre bestånd på för-
eningens mark. De finns längs Risvägen och 
Risets Alväg. Det största finns ovanför grill-
platsen vid Karbosjön, intill Risets Alväg.

Det räcker inte att lägga in bekämpningen 
av de bestånden som en del av de två arbets-
dagarna vi har per år. En eventuell utrotning 
kräver tätare insatser en så. 

Styrelsen fick i uppdrag för 2019 att upp-
rätta en grupp och handlingsplan för att 
bekämpa parkslide i vårt område. Detta har 
vi inte lyckats med. Om du vill delta i grup-
pen och rädda Riset från den invasiva växten 
är du väldigt välkommen att anmäla dig till 
Jessica Jernström direkt eller via risetsvag-
forening@gmail.com. Ju fler vi blir, desto 
rimligare blir arbetsinsatsen som krävs.

Dags att bekämpa 
parkslide i Riset   
 



TENNISBANAN VÅRÖPPNAD Tack vare frivilli-
ga och ivriga krafter är nu tennisbanan öppen 
för spel även med senare städdag än vanligt.

TA EN PROMENAD Vi har flera mysiga och 
undanskymda platser i vårt område. Där vill 
vi gärna att det ska vara lugnt och städat. Är 
du på en kvällspromenad får du gärna ta en 
sväng förbi lekplatsen, utkiksplatsen, Karbo-
sjön eller Båtvägen. Ju mer rörelse i området, 
desto mindre lockande att störa och stöka. 

ÄR GATUBELYSNINGEN TRASIG?  Du kan 
enkelt och effektivt själv anmäla trasiga lam-
por på kommunens hemsida. Ungefärlig 
adress och en bild är allt som behövs.

JAKT Under vinterns jakttillfällen har totalt nio 
rådjur skjutits. Det finns fortfarande gott om 
djur kvar enligt viltvårdaren. De håller också 
ögonen på bäver i Karbosjön. 

DU VET VÄL ATT i Ingas Paviljong finns fem 
bord och 20 stolar för utlåning. De är fällbara 
och lätta att bära. Flera medlemmar har an-
vänt möjligheten och varit mycket nöjda. Citat: 
Stolarna är till och med bekväma! Hör av dig 
till styrelsen om du också vill låna!

ELDNINGSVECKOR Under våren 2020 är eld-
ning av torrt vedartat avfall tillåten v 18–19 (27 
april–10 maj).

INFORMATION PÅ MEJL Vill du ha mejl när 
föreningen har viktig information – som hur 
det går med vägarna? Du kan också välja att 
få fakturor via epost. Anmäl dig på risetsvag-
forening@gmail.com.

ALLTID AKTUELLT – HÅLL TILL HÖGER 
OCH MAX 30 KM/H PÅ VÅRA VÄGAR

Risets bastuförening 
snart redo för premiär
 Risets bastuförening har under vintern låtit 
bygga en föreningsbastu på gemensamägd 
yta vid Fågelsångens strand nedanför Sång-
fågelvägen. Bastun är ca 11 kvm, har ett fint 
trädäck och fantastisk utsikt över inloppet. 
Är du intresserad av att gå med i Risets 
bastuförening? Kontakta ordförande Malin 
Fröström på malinfrostrom@hotmail.com. 
Bryggan är tillgänglig för alla som har lust att 
bada i havet, men bastubadare har förtur.Ny anslagstavla vid  

Midsommarängen
Med hjälp av Dekormakarna AB har vi fått en ny 
skylt. På kartan ser du gemensamma ytor, sti-
gar och bekvämligheter. På sidorna finns plats 
att sätta upp lappar och meddelanden. Planen 
är att skyltar i samma stil ska sättas upp vid 
infarterna till vårt område, då med budskapet 
’Välkommen till Riset. Kör försiktigt, här finns 
höns, katter och barn på vägarna’. Önskemål 
har även inkommit om fler kartor.


