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Onsdagen den 26 augusti genomfördes en 
framflyttad stämma för Risets tomtägare-
förening och Risets vägförening. Förutom 
sedvanliga beslut om att godkänna föregå-
ende års räkenskaper och ge styrelsen an-
svarsfrihet, så beslutade även stämman att 
följa styrelsens rekommendation i frågan om 
ytbeläggning på våra vägar. 

Det innebär att ingen ny ytbeläggning kom-
mer att beställas i nuläget, och föreningen 
inväntar mer information om kommunens 
nu långtgående planer för VA utbyggnaden. 
Styrelsen utför underhåll av vägarna löpande 
under denna period.

Protokollen finns i sin helhet på risets.se.

Stämman beslutade att 
vänta med ytbeläggning

V/A – NU KAN DET VARA PÅ 
GÅNG…PÅ RIKTIGT Ska du 
ha en lösning med självfall eller 
LTA? Ingen aning vad LTA är? 
Kolla in risets.se – vi har för-
teckning över alla fastigheters 
anslutningslösning. Indikationer 
finns för en start redan i vinter.

NU ÄR TENNISSÄSONGEN 
ÖVER Till våren tar vi nya tag 

– då med begränsade spelti-
der (9–21) och uppdaterade 
bokningsregler. Tills dess kan 
områdets barn leka utan att 
lära sig några nya svärord. 

PARKSLIDE Nacka kom-
mun inventerar sedan i våras 
parkslide och jättebjörnloka. 
Hittar du sådan ska du anmä-
la på kommunens hemsida. 

Sök ”inventering parkslide 
nacka kommun” så hittar du 
länken.

INFORMATION PÅ MEJL Vill 
du vara säker på att du inte 
missar något viktigt? Du kan 
också välja att få dina fakturor 
framåt via epost. Anmäl dig 
på risetsvagforening@gmail.
com. 



Då behovet av fällning av träd visat sig vara 
relativt stort för såväl enskilda fastighets-
ägare i området som för föreningen själv, 
kommer Tomtägareföreningen att erbjuda en 
samordnad trädfällning under vintern.

Tidpunkt: Preliminärt januari-februari 2021. 
Exakta datum meddelas i samband med att 
offert godkänns.

Priset beror självfallet på hur komplext 
trädet är att fälla och det finns många pa-
rametrar som påverkar priset. En uppskatt-
ning från Linds är ca 1000–3000 kr/träd. Ett 
normalt träd som står relativt lättillgängligt 
bör landa på ca 1000 kr. Samtidigt finns 
det mycket stora komplexa träd som kräver 
enorm försiktighet och därmed blir dyrare.
Exempelvis en stor tall med ett växthus un-
der sig.

Anmälan skickas senast den 30 november 
till risetsvagforening@gmail.com Anmälan 
skall innehålla: Namn, adress, telefonnum-
mer, e-postadress och antal träd.

Så här går det till
• Du gör en egen bedömning vilka träd på 

din fastighet som är aktuella att fälla och 
markerar dessa med GUL eller GUL/SVART 
tejp/rep/band.

• Marklov. Detaljplanen ställer krav på vis-
sa fastigheter i området att söka marklov för 
fällning av träd över en viss storlek. Vänligen 
kontrollera om detta krävs för din fastighet 
innan fällningen utförs. Du som fastighets-
ägare är ansvarig om fällning sker utan att 
godkänt marklov finns.

• Alla tomter på Risberget, Risvägen 25 och 
27, tomterna runt Rörsundaviken och Fågel-
sången ligger inom strandskyddszonen och 
måste ha marklov. Övriga tomter är oklart, 

varför du själv behöver kontrollera.
• Du skickar en intresseanmälan till Risets 

Tomtägareförening (RTF) om behov av träd-
fällning.

• RTF samlar in alla intresseanmälningar 
och gör en samlad beställning till Linds träd-
fällning

• Linds trädfällning kommer till Riset och 
gör en bedömning av varje enskilt träd på 
plats. Vid detta tillfälle kommer även vår 
egen skogsbiolog Börje Drakenberg följa 
med runt och vara behjälplig.

• Offert från Linds via e-post till varje en-
skild fastighetsägare.

• Du godkänner offerten (efter ev juste-
ringar) och lämnar då även uppgifter för ev. 
RUT-avdrag

• Linds trädfällning bekräftar beställningen 
och meddelar även exakt datum.

• Fällningen görs på bestämda datum ge-
mensamt för hela området och kommer inte 
kunna ändras av respektive fastighetsägare.

• Fällningen sker med kranbil med gripsåg 
där utgångspunkten är att Linds trädfällning 
tar med sig hela trädet inkl grenar/ris och 
inget arbete återstår för dig.

• Kranbilen når 10-20 meter in från väg. 
Träd längre bort än så kommer inte kunna tas 
ned i detta projekt. Är du osäker så kontakta 
Börje alt märk ut och avvakta bedömning.

• Tänk igenom helheten – vilka träd du 
önskar fälla och framför allt konsekvensen av 
att fälla dem. Hur påverkas andra träd i när-
heten? Hur påverkas sikt? Står det flera träd i 
en klunga? 

Se mer om Linds trädfällning här:  
www.lindstradfallning.se

Vid frågor om anmälan: kontakta styrel-
sen på risetsvagforening@gmail.com

Vid frågor om träd: kontakta  
Börje Drakenberg på 070-564 08 13

Samordnad trädfällning  
i Riset – vill du vara med?



Den 17 oktober var vädret ljumt och klart 
och tillställningen drog ungefär 35 vuxna och 
ett gäng härligt hjälpsamma barn. Det rådde 
full aktivitet från 09:30 till 15:30 med av-
brott endast för lite coronasäkert men trevligt 
grannprat och grillunch.

Under dagen gjordes ett gott dagsverke på 
diverse platser inom vårt område.

Vid Karbosjön demonterades badstegen, 
bryggans infästning kontrollerades och sly 
röjdes kringvgrillplatsen.

Vid Ångbåtsbryggan blev det sopat och 
städat i kur och närområdet.

På lekplatsen rensades rabatten som fick ett 
rejält lyft med ny bark och flertalet nya lökar. 

Midsommarstången fick en liten renovering, 
tennisbanan städades, ogräs rensades under 
gungorna, sandlådan fick ny sand med mera. 
Vi byggde även om en hel del på skeppet i 
backen och ängen är nu hem åt två fina trä-
hästar med tillhörande stall. Lekplatsgruppen 
kommer fortsätta arbetet på både stallet och 
skeppet under kommande vårens städdag.

Tack för din  
insats på  
städdagen!

Snart rustas Risets 
ångbåtsbrygga upp
Föreningen har nu alla nödvändiga bygglov 
på plats för att bygga en helt ny väntkur vid 
Risets Ångbåtsbrygga. Projektet innehåller 
ny väntkur med belysning, nya räcken, nya 
bänkar, cykelställ mm. Vi hoppas att den 
upprustade och betydligt finare miljön skall 
vara på plats till våren/sommaren 2021. 
Extra roligt är det att arkitekterna bakom 
projektet, Erik Törnkvist och Malin Belfrage 
(Etat Arkitekter), är våra grannar med sitt 
boende på Viktoriavägen. 

Vägföreningen tar  
över vägbelysningen
Vägföreningen arbetar tillsammans med 
kommunen med att ta över de belysnings-
stolpar som finns i området. 

Kommunen som för närvarande står för 
underhåll, utbyte och elförbrukning har upp-
märksammat att de lagligen inte direkt får stå 
för dessa kostnader, utan vägföreningen som 
huvudman måste hantera kostnaderna och se-
dan få betalt för dessa från kommunen. 

Det är ett digert arbete att avskilja ”våra” 
stolpar från kommunens nät samt komma 
överens om antal, status och process för er-
sättning pågår. 

Kommunen har som mål att arbetet skall 
vara klart till nyår.

Styrelsen återkommer med besked och 
länkar om hur man anmäler trasiga armaturer 
när avtalen är klara. Det kommer då alltså 
inte ske via Nacka kommuns hemsida som 
nu.



Fösabacken stängs  
för genomfartstrafik

Nu kommer snart snön 
– tänk på det här

Förstärkt förbud mot 
parkering på Båtvägen

Skolbarn, barnvagnar, 
cyklar, bilar och flanörer. 
Alla samsas på smala 
och branta Röde Orms 
väg, efter korsningen mot Enrisvägen, och 
i Fösabacken. Situationen är ohållbar och en 
olycka är att vänta, särskilt med vinter- 
väglag, så nu stängs vägen för genomfart. 
Ska du skjutsa till Backeboskolan bör du 
helst välja Vikingshillsvägen. 

INFÖR:
KLIPP HÄCKEN Från tomtgräns upp till 4,5 
meters höjd ska tomtägaren säkerställa att ingen 
växtlighet hänger ut eller växer ut från träd och 
buskar. Det är viktigt hela året för att garantera bra 
sikt på vägarna, inte minst i korsningar, Med snö 
blir det ännu viktigare då grenarna tyngs ner och 
sträcker sig ännu längre ut över vägbanan. 

RENSA DIKET Se till att lövfällningen inte fyllt 
diket och trummor längs din tomt. Är det fritt 
fram för regn och smältvatten att rinna fram och 
igenom håller vägarna bättre och rinner inte 
bort i vår.

UNDER:

HÅLL SNÖN PÅ TOMTEN All snö på respekti-
ve tomt är tomtägarens ansvar. Lägg inte i hög-
ar eller vallar för föreningens röjning att hantera.
Se också till att skotta kring soptunnan så att inga 
vallar eller djup snö försvårar för sophämtarna.

HÅLL SOPTUNNAN UR VÄGEN Se till att sop-
tunnan inte står i vägen för plogen. Vänta gärna 
med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömnings-
dagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare). Ta in 
kärlen så snabbt som möjligt efter tömning. 

SKOTTA RUNT BREVLÅDAN och soptunnan så 
det inte är snö eller vallar som försvårar arbetet. 

Mer info om hur man underlättar för snöröjare, 
sopbilar och brevbärare finns både på risets.se 
och Nacka kommuns hemsida.

Efter upprepade 
förseelser med parke-
rade bilar – både kort 
och lång tid – förtyd-
ligar vi parkeringsförbudet på Båtvägen ner 
till bryggan med skylt. Då finns också något 
att peka på om du behöver säga till.

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

Du, dina gäster, dina kusiner och dina hant-
verkare ska alla ställa bilen på din tomt. Är 
ni många vid något tillfälle får du hänvisa till 
de parkeringsytor som finns, alternativt fråga 
dina grannar. Observera att områdets p-plat-
ser är få och inte avsedda för längre 
förvaring av fordon eller släpvagnar.

Om vi inte med gemensamma 
krafter hålla  våra vägar fria måste 
vi tyvärr ta till hårdare metoder som 
till exempel bötesfällning.

Varför är det här så viktigt?

• Räddningsfordon måste alltid kunna ta sig 
obehindrat fram i området

• Framkomlighet för alla andra fordon – 
inte minst snöröjare och sophämtare. 

• Vägkanter och diken är inte 
byggda för belastningen att köra 
och parkera i dem och trasas 

snabbt sönder.

Parkera på din tomt!


