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Frentab har nu schaktat ut alla vägar i 
området. Under september och oktober 
arbetar de med efterjusteringar såsom 
utgrävning av diken och förbättringar av 
körbanor. De håller tidsplanen och be-
räknar vara klara med arbetet den sista 
oktober. Föreningens kassör meddelar 
att den ekonomiska prognosen pekar på 
att vi håller budget.

Då vägarna i planområdet nu är grus-
vägar måste vi hjälpas åt att hålla dem 
så hela som möjligt. Undvik att köra i 
samma hjulspår som alla andra, utan 
håll ditt fordon till höger så att vänstra 
hjulen kör i mitten av vägen.

Styrelsen har fått in synpunkter på 
att det bildas små bäckar på körbanan, 
framförallt i backarna. När vi hade olje-
grus som beläggning var det ett mindre 
problem än nu och det är viktigt att var 
och en ser till att dagvatten från egna 
tomten inte rinner ut på vägbanan. 

I väntan på beslut från kommunen 
kring när de planerar starta VA-projek-
tet vill vi inte lägga på något ytskikt av 
oljegrus, men beroende på hur vägar-
na klarar hösten och vintern samt hur 
länge kommunen dröjer med beslut om 
VA-projketet kanske vi måste omvärdera 
detta framöver.

Nu är vi rädda om våra nya fina vägar. 
Titta gärna hur det ser ut vid din tomt 

efter regn. Om dikesrör under infarter 
(dagvattentrummornaa) har stopp kan 
det svämma över och förstöra/under-
minera vägen. Håll koll vid din tomt 
och rensa vid behov. Har du behov av 
rensning men saknar fysisk möjlighet att 
åtgärda själv kan du höra av dig till för-
eningen för åtgärd nästa städdag

Vägprojektet snart slut

När alla kör i samma hjulspår förstör vi 
snabbt våra nya vägar. Håll så långt till 
höger du kan, så fördelar vi slitaget mer 
jämnt på vägen.



På initiativ från boende i området las en 
byggrätt för en föreningsbastu ut i de-
taljplanen för området redan våren 2013. 
Först var det tänkt att Tomtägarförening-
en skulle bygga och driva för alla med-
lemmars gagn. Av flera skäl – inte minst 
tid – valde man i stället att bilda en se-
parat bastuförening och låta den uppföra 
och sköta driften av bastun.

Hallå där Malin Fröström, ordförande 
i den nystartade föreningen. Vad är 
bastuföreningen?
En ideel förening för de som bor i Riset

Vilka är medlemmar i den?
De som bor i Riset och som gillar och 
basta. Ingångsavgiften är 15000kr för att 
få bli medlem.

Hur blir man medlem?
Vi välkomnar varmt nya medlemmar i 
bastuföreningen, vänligen hör av er till 
mig; 070 648 10 65 alternativt på epost 
malinfrostrom@hotmail.com om ni är 
intresserade.

Var är själva bastun, då?
Nedanför Sångfågelvägen, bredvid det 
lilla röda huset på gamla ångbåtsbryg-
gan

Hur ska den se ut?

Grönt hus med plåttak. 11 kvadratmeter.

När är den klar?
När minst 20 personer har betalat kan vi 
sätta igång bygget.

Jag som brukar bada där, får jag inte 
göra det längre?
Självklart får alla som vill bada där.

Ny förening bygger bastu

Snart dags för 
jakt på rådjur
Både rapporter från de boende i området 
och från viltvårdarna säger att det är lite 
för många rådjur i vårt område. De se-
naste jaktomgångarna har jägarna haft 
svårt att komma åt djuren och hinna få 

ner stammen tillräckligt under de dagar 
de är här. Därför har vi beslutat att för-
söka maximera möjligheterna till avskjut-
ning genom att jägarna återkommer flera 
gånger och under hela säsongen. Van-
ligtvis dödas lika många djur av trafiken 
som skjuts av. Exakta datum redovisas 
via anslagstavla, mejl och risets.se.



Efter påpekande från Waxholmsbolaget 
har vi bytt ut underkörningsskyddet på 
ångbåtsbryggan. Ett omfattande och 
kostsamt arbete som otacksamt nog 
inte syns eller ger direkt effekt för de 
boende. 

Skyddet är nu större, kraftigare än 
tidigare och har fått gummidämpare. Det 
gamla underkörningsskyddet hade ta-
git mycket stryk genom åren, inte minst 

förra sommaren med långa perioder med 
lågvatten. Nu är skyddet också i större 
– och i mer lämplig – storlek i förhållan-
de till bryggan så att Waxholmsbåtarna 
kan fortsätta att lägga till där utan risk för 
skador.

Enligt beslut på stämman betalas det 
med överskott från tidigare år, plus peng-
ar ur Vägföreningens fond för ångbåts-
bryggan.

Ny bumper skyddar 
Waxholmsbåtarna

Underkörningsskyddet, eller bumpern, krävde montering ståendes i vattnet för att 
komma åt under bryggan.



VÄGFINANSIERING Den gemensamma finan-
sieringen av vägupprustningen, som vi tog be-
slut om på extrastämman den 3 juni går enligt 
plan. Allt är klart med banken. Den andra 
debiteringen om 14 100 kronor, med förfallo-
dag 1/8 som togs beslut om, kommer därför 
inte att behöva verkställas. På kommande 
ordinarie föreningsstämma fattas beslut om 
nästa års debitering för vägupprustningens 
ränte- och amorteringskostnader.

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.

SOPTUNNOR Nu när ordningen är återställd 
ska också soptunnorna tillbaka till din tomt 
och ställas ut först vid tömning. Ställ inte kär-
len längre ut än nödvändigt. Ofta går det bra 
att ställa dem vid infarten eller i grindöppning-
en. Sopbilen har en räckvidd på 2–2,5 meter.

ELDNINGSVECKOR Under hösten 2019 är eld-
ning av torrt vedartat avfall tillåten v 43–44 (21 
oktober–3 november).

TÄNK PÅ…att ingenting försvinner. Skräp och 
fimpar som slängs på marken ligger också 
kvar på marken. Ta med skräpet hem eller 
lägg i våra gemensamma soptunnor.

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 med ett mejl 
till risetsvagforening@gmail.com.

ALLTID 
AKTUELLT 
– HÅLL MAX 

30 KM/H
PÅ VÅRA 
VÄGAR

Nu ska det bli 
fint vid bryggan

Välkommen  
på arbetsdag

Tomtägarföreningen ligger i startgroparna till 
att starta upprustning och försköning av områ-
det vid ångbåtsbryggan. Planerna innehåller 
både ny väntkur, bänkar, räcke, cykelställ, 
plantering med mera. Exakt vad projektet har 
möjlighet att åstadkomma rapporterar vi vida-
re om. Förhoppningsvis har vi en välkomnan-
de, funktionell och fin brygga till våren 2020!

Lördag den 19 oktober är det gemensam 
arbetsdag i Riset! Vi samlas som vanligt på 
midsommarängen med start kl 10:00 och 
planerar att dagen avslutas senast kl 15.00. 

Vi kommer att höststäda och göra i ordning 
såväl midsommarängen och lekplatsen som 
området i stort inför vintern. Bland annat ska 
diken rensas, blom-/buskrabatter rensas och 
lökar sättas, ångbåtsbryggan städas, tennis-
banan monteras ner, Karbosjöns grill/badplats 
iordningställas, farthinder tas bort och nedfall-
na träd tas omhand.

Allas krafter och insatser behövs! Även bar-
nens! Arbetsledare är Jessica Jernström och 
Sofia Kinch. Passa på att träffa och lära kän-
na grannarna i området och samtidigt bidra 
till allas trevnad. Medtag med fördel blandade 
redskap som krattor, spadar, skyfflar, seka-
törer, grensaxar samt skottkärror. Vid behov 
röjsåg och trimmer, motorsåg. 

Vi bjuder på stor grillunch och trevlig sam-
varo. 


