
Håll rent i dina diken
Under alla infarter över ett dike 
går ett rör – en trumma – som är 
en förutsättning för att vattnet 
ska kunna rinna fritt och inte ut 
över vägen. Vatten på vägarna 
skapar snabbt fåror och skador.

Det hör till alla fastighetsägares 
ansvar (läs mer på nästa sida) att 
hålla rent i diken och trummor 
längs den egna tomten. Se till 
att det är fritt från löv och skräp. 

Står vattnet stilla är det definitivt 
dags att rensa. Annars riskerar 
vi fler översvämningar som på 
Midsommarängen.

Vägarnas diken är avsedda till 
– och anpassade för – att ta hand 
om det regn- och smältvatten 
som annars runnit över vägen.
Något annat är de inte dimensio-
nerade för. Det är inte tillåtet att 
skicka ut vatten från tomten i di-

ket. Vatten och snö som fallit på 
ditt hus eller din tomt ska, enligt 
detaljplanen, tas om hand där. 

Vårt område är gammalt och de-
taljplanen i jämförelse ny. Gamla 
lösningar att ta hand om och föra 
bort dagvatten kan finnas kvar. 
Till exempel gemensamt dragna 
rör över tomtgränserna. Ta gärna 
reda på vart just ditt vatten tar 
vägen ifall du inte är säker.

Info från Riset
Nyheter och information från Risets Vägförening och Tomtägareförening www.risets.se

Igensatt trumma – den 
och diket måste rensas.

Vattnet ska kunna rinna 
under uppfarten utan hinder.



…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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