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Claës Öhman
27/11 1932 – 2/1 2015
Vi har fått ett sorgebud. Claës Öhman, vår förenings hedersledamot, har gått bort. Claës var en centralgestalt i
Saltsjö-Duvnäs och klanen Öhmans överhuvud. Vi sörjer med hans familj.
Claës levde med i allt som rörde vår hembygd. Inte minst gällde det hans stora insatser inför Saltsjö-Duvnäs 100årsjubileum 2007. Vi var många som studsade när han flera år i förväg drog samman representanter för alla olika
lokala aktiviteter för att börja planera. Men så rätt han hade! Förberedelserna tog flera år, men efter många roliga
arbetsmöten blev det ett fantastiskt jubileumsår med ett digert program. Resultatet blev verkligen att många lärde
känna nya grannar och fick nya insikter i Saltsjö-Duvnäs spännande historia . Och förutom våra vackra minnen av allt
detta finns nu affischerna kvar som Claës såg till att mångfaldiga och vi fick bysten av Emric Öhman, Claës farfar och
Saltsjö-Duvnäs grundare, uppe vid Ringparksstugan.
Claës deltog aktivt så sent som 2013 på föreningens årsmöte, då vi firade dess 100 år. Hans kärlek till Saltsjö-Duvnäs
ledde alltid till stor generositet mot Duvnäsborna och han visade det denna gång genom att skänka föreningen en
replika av klockstapeln, för ordföranden att klinga i på årsmöten, och dessutom en penninggåva.
Claës älskade havet och segling. Det är inte länge sedan han tävlingsseglade med sin dotter Camilla Odenteg i
Saltsjöbaden och även efter att han lämnat över ansvaret för Saltsjö-Dufnäs Marina till sin svärson deltog han i
verksamheten. När vi sjösatte vår båt satt Claës och jag på ljugarbänken. Då bjöds man på Claës underfundigheter
och goda råd inför kommande segelsäsong.
Det blir tomt i vårt Saltsjö-Duvnäs utan Claës. Hans engagemang var genuint och det var alltid lika roligt att bli
uppringd när Claës hade kommit på något som vi måste ta tag i. Eller som när Claës i september med stora bokstäver
mejlade mig och påminde om att det heter Saltsjö-Duvnäs, inte bara Duvnäs, men avslutade med en kram. Jag gick
förbi några dagar senare för att ge honom en kram IRL.
Det finns mycket som för alltid kommer att påminna oss om Claës Öhman. Vi kommer att minnas honom med glädje
och tacksamhet för allt han bidrog med för att göra Saltsjö-Duvnäs till ett underbart ställe att bo på, till en riktig
hembygd för oss alla.
Eva Nisser
Ordförande
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
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Kalendarium för våren
Pub, sid 6

30 januari

Munskänkarna, sid 6

18 februari

Litterär afton, sid 6

19 mars

VårSalongen, sid 7

20-22 mars

Smörgåsbord, sid 7

25 mars

La Famiglia, sid 7

17 april

Valborgsmässofirande, sid 8

30 april

Årsmöte, sid 8

20 maj

Duvnäsloppet, sid 8

13 juni

Midsommarfirande, sid 9

19 juni

Bridge

måndagar kl. 19

Ett samarbetsföretag
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Kära Saltsjö-Duvnäsbor!
Ett nytt år startar ofta med förhoppningar och goda ambitioner. Nyårslöften ges ofta efter att man gjort
sitt personliga bokslut för det gångna året och som ordförande har jag funderat på bokslutet över vår
verksamhet.
Vad vår förening ska ägna sig åt framgår naturligtvis av stadgarna men det är inte hela sanningen
eftersom det uppstår viktiga tolkningsfrågor. Portalparagrafen säger att vi ska ”ta tillvara medlemmarnas
intressen”, vilket vi tolkat som att bevaka allt som kan påverka vårt närområde. Den säger också att vi ska
”verka för den allmänna trevnaden inom Saltsjö-Duvnäs” och det har vi tolkat som att vi bör arrangera en
rad olika aktiviteter i och kring Ringparksstugan. Det gäller många gamla traditioner som rönt
uppskattning i decennier men också nya idéer. Under 2014 har vi haft tretton olika typer av sociala
aktiviteter. Och ytterligare en uppgift för styrelsen framgår av 9 §: ”särskilt åligger det styrelsen att vårda
den föreningen tillhöriga Ringparksstugan och tillse att den är till nytta och glädje för medlemmar och för
villasamhället”. Alla förstår att det betyder att sköta om stugan både exteriört och interiört men det kan
dessutom tolkas som en del av portalparagrafens ord om allmän trevnad.
All framgångsrik verksamhet lever med i sin tids utveckling. När föreningen startade för över 100 år sedan
var det inte vanligt i Saltsjö-Duvnäs med dubbelarbetande småbarnsföräldrar och av dåtidens
pensionärer var det nog fler som matade duvor än som fortsatte jobba och resa jorden runt som dagens.
Många medlemmar har längre eller kortare tid suttit med i SDF:s styrelse och jag tror att alla tyckt det
varit intressant, utvecklande och trevligt. Verksamheten formas efter personligheterna som möts i det
gemensamma uppdraget.
Men tempot i de flestas liv är idag rätt högt och därför tror jag att vi tillsammans ska söka oss fram både
till hur vi fortsätter att förvalta det gemensamma arv vi har i form av våra lokala traditioner, vår
gemensamma Ringparksstuga och den välkända goda Duvnäsandan och samtidigt förändra så att yngre
och nya Duvnäsbor också trivs och vill delta. Det gäller att hitta en balans utifrån dagens förutsättningar
och önskemål, en balans som binder ihop dåtid och nutid på ett attraktivt sätt och även fortsatt bidrar till
att vårt område är en alldeles extra fin plats att bo på och växa upp i.
Nu närmast har vi skid- och skridskoturer framför oss innan krokusar och snödroppar åter sticker fram
sina bedårande blommor. Jag vill be er alla att då och då ägna en tanke åt hur vi vidareutvecklar SDF. Hör
av er med idéer och uppslag och jag hoppas vi ska komma en bit på vägen efter att ”Smörgåsbordet” ägt
rum i mars.
Eva Nisser
Ordförande
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SALTSJÖ-DUVNÄS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Välkomna alla nyinflyttade till Saltsjö-Duvnäs!
Vi är övertygade om att du och din familj kommer att trivas här och hälsar er varmt välkomna. Vi vill erbjuda dig och
din familj att bli medlemmar i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening. Föreningens uppgift är att verka för trivsel
och gemenskap men även att fungera som remissinstans i frågor som är viktiga för vårt villasamhälle.
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareföreningen äger Ringparksstugan som ligger mitt i byn och som fungerar som centrum
för många aktiviteter. Här genomförs en rad Duvnästraditioner såsom midsommarfirande, julinsjungning och
nyårsinringning med fackeltåg, men också aktiviteter som bridge och pubaftnar, ofta med band som spelar. Valborg
firas varje år med brasa, sång och vårtal vid Måsungeklubben.
Det är populärt att hyra Ringparksstugan för fest, middag, barndop och barnkalas. Du kan hyra Ringparksstugan till
ett mycket förmånligt medlemspris. Vår välinredda och trivsamma stuga tar drygt 70 sittande personer. Även ditt
företag kan hyra för dag/kvällskonferens. Lokalen är utrustad med projektor. Kontakta oss för offert och bokning. Vi
kan också ge tips på lokal catering.
En trevlig tradition är att ringa in helgen i klockan på bilden. Det sker kl. 18.00 varje lördag och helgdagsafton.
Uppgiften vandrar runt bland duvnäsborna tillsammans med en ringarbok, där ringarnas namn skrivs in.
Utöver själva föreningen finns en mycket aktiv grannsamverkan för att förebygga brott. Här finns också SaltsjöDuvnäs Tennisklubb, segelklubben Måsungen, Duvnäsgolfens vänner och Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening. I juni
anordnar Saltsjö-Duvnäs Sportklubb löpartävlingen Duvnäsloppet och det ordnas långfärdsskridsko- och
skidutflykter.
Du sparar in årsavgiften snabbt genom att föreningen har förhandlat fram ett antal riktigt förmånliga rabattavtal hos
flera Nackaföretag i olika branscher. Några exempel är Bygg-Ole, Flügger Färg och Fredells med rabatter ibland upp
till mer än 30 %.
All information om aktiviteter, de olika föreningarna och alla kontaktuppgifter finns på hemsidan www.saltsjöduvnäs.se. Vi delar också ut medlemsinformation i brevlådan i form av ett programblad några gånger om året och
information sätts upp på våra anslagstavlor runt om.
Vänta inte - gå in redan idag på hemsidan  www.saltsjö-duvnäs.se - och registrera dig som medlem och betala in
medlemsavgiften så är du igång.
Vill du veta mer eller har frågor hör du bara av dig till någon i styrelsen. Vi hoppas snart se dig och din familj som
medlemmar.
Styrelsen i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
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PUB
i Ringparksstugan
Fredag 30 januari kl. 19:00
Kom på årets vinterpub för medlemmar och
era personliga gäster. Här finner du öl, vin,
alkoholfritt samt tilltugg, allt till bra priser.
Kom och träffa nya och gamla vänner i alla
åldrar. Flera från styrelsen är också med.
Välkommen!
**************************************

Vinintresserade!
ÄR DU NYFIKEN PÅ VIN OCH VILL LÄRA DIG MER?
Välkommen till Munskänkarna i Ringparksstugan onsdagen den 18 februari kl. 19-21 för en kort introduktionskurs
om vin. Om du inte kan vara med på introkursen så kanske du vill bli medlem. Vi sänder dig gärna lite mer
information om vad vi sysslar med. Munskänkarna är en ideell förening med syfte att vidga kännedom och kunskap
om vin samt verka för goda och måttfulla dryckesseder.
Information och anmälan till Hans Wiklander senast den 6 februari 2015, hans@wiklander.eu , 070- 544 96 24
www.munskankarna.se

**************************************

Litterär afton med Göran Hägg 19 mars
Göran presenterar sin bok om förmögenheter, både
sådana som överlevt och försvunnit men även med
lokal anknytning. Kring pengarna rör sig också kärlek,
dramatik, svek och skilsmässor. Du bjuds på litteratur
och underhållning av hög klass. Det kommer finnas
möjlighet att kontant köpa boken till ett bra pris.
Välkommen till Ringparksstugan 19/3 kl. 19.00 - 21.00

Ett samarbetsföretag
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VårSalongen 2015

Vernissage fredag 20 mars 19:00
Utställning lördag och söndag 21-22 mars 11:00 - 17:00
Intresserad att delta? Anmälan med namn, tel.nr, e-mailadress och konstart senast 12
februari till Karin Z via mail karin.zelmerloow@telia.com , alt per tel. 08 716 65 89 el.
0709 17 25 79. OBS! Endast för medlemmar! Planeringsmöte 19 februari.

Välkomna!
**************************************

25 mars - Smörgåsbordet i Saltsjö-Duvnäs
Ett mingel i Ringparksstugan för Saltsjö-Duvnäs arrangörer, föreningar och klubbar.
SDF vill tacka alla som bidrar till att skapa en trevlig bygemenskap samtidigt som
vi dryftar tankar och idéer om framtiden.
Är du intresserad av att komma på minglet och kan tänka dig ett framtida engagemang är
du varmt välkommen att anmäla dig på smorgasbordet@saltsjo-duvnas.se senast 15/3.
**************************************

La Famigliakväll fredag 17 april kl. 18.30
Höstens familjekväll i Ringparksstugan var välbesökt och vi ordnar därför en familjekväll
även i vår. Det blir en tvårättersmiddag för vuxna och barn. Egen dryck medtages. Efter
middagen blir det film för barnen.
Kostnaden är 125 kr för vuxen och 75 kr för barn under 12 år och betalas in på bg 52542172 senast 12 april. Obs! Glöm inte att ange namn och antal när du betalar. Anmäl dig
redan nu till marie@eneqvist.se.

Ett samarbetsföretag
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Valborg på Måsungen
Fira en traditionsenlig Valborg på Måsungen med tal, sång och brasa.
Hålltider: Tal och sång ca kl. 20 och därefter tänds brasan.
För att undvika olyckor vill vi att inga barn klättrar upp på containrarna, då hörs också
tal och sång bättre. Kontakt: brittmarie@hotmail.com
**************************************

Årsmöte 20 maj kl. 19.00
Formell kallelse och dokumentation delas ut senast 13 maj. Styrelsen önskar få in motioner senast 1 maj.
**************************************

Duvnäsloppet och Nacka Touren!
För nionde året i rad går det populära Duvnäsloppet av stapeln, i år lördagen den 13 juni. Precis som alltid
är alla välkomna, vare sig man är stor eller liten, vare sig man springer för att vinna eller mest för
motionen/gemenskapen!
Tack vare ett unikt samarbete med Parks och Resorts har loppets deltagare möjlighet att vinna en hel
familjeentré till valfri park som ingår i koncernen. Värde ca 3 000 kr!! Man kan välja mellan Gröna Lund,
Kolmården, Skara Sommarland, Aquaria och Furuvik! För att fler ska ha chansen att vinna lottar vi ut
samma pris - på startnumret. Så att bara genom att delta i loppet har man möjlighet att vinna detta fina
pris. Anmälning till Duvnäsloppet öppnar 1 mars, men redan nu kan du läsa vidare om loppet på
www.duvnasloppet.se
För er som vill hålla formen hela året har vi även i år ett samarbete med Saltsjöbadens IF och Hellas
Friidrottsklubb, i det som heter Nacka Touren. De lopp som ingår är: Nacka Halvmarathon, Duvnäsloppet,
Solsidan Runt och Hellasloppet. Den som springer alla fyra lopp under samma år gör en komplett Nacka
Tour och får ett diplom vid målgång i det fjärde och sista loppet och gratis startplats till ett av loppen
följande år.
Så anmäl dig inte bara till vårt lopp utan även till de tre andra så har du en rejäl morot som får dig att börja
träna tidigt och håller dig sedan igång hela sommaren. Observera att du inte behöver springa den längsta
sträckan i varje lopp utan kan välja den distans du vill. Ungdomar springer den klass som är avsedd för sin
åldersklass och vuxna få välja mellan de olika vuxenklasserna. Mer information kommer på respektive
hemsidor inom kort.
Hälsningar
Saltsjö-Duvnäs Sportklubb
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Midsommar i Ringparken
Vem eller vilka familjer vill vara med att arrangera årets Midsommar? Hör av er till info@saltsjo-duvnas.se.
Det blir för 85:e gången som vi sjunger och dansar in sommaren tillsammans i Ringparksstugan. Så här
brukar programmet se ut:
14.00 Åktur med skrinda runt Saltsjö-Duvnäs för alla barn, avfärd från tennisbanorna vid Gamla Allén
15.00 Gemensam marsch upp till Ringparken från tennisbanorna
15.10 Midsommartal och resning av midsommarstång
15.30 Ringdans, lekar och fika
16.15 Allsång i Ringparken - vi sjunger som vanligt låtar som hör sommaren till
16.40 Avslutning med glass till alla barn!
Kvällen före är alla välkomna att löva stången. Vi träffas kl. 19.00. Ta med egna blommor.
* * * * på
* *något
* * * gott
* * *att
* *dricka.
************************
Vi bjuder
**************************************

Hemsidornas betydelse växer fort
Fler och fler hämtar informationen från hemsidan. 2014 hade SDF 43 000 unika besökare mot 3 000 2009.
Motsvarande siffror för Grannsamverkan är 11 000 respektive 8 000, rapporterar vår webbmaster Brian.
**************************************

Enligt polisens rapporter över anmälda brott har jul- och nyårshelgerna varit lugna med bara ett inbrott på
Bergvägen. Detta innebär att årets inbrottsfacit blir 13 inbrott enligt preliminär statistik, vilket är 1,2 fler
villainbrott jämfört med polisens “budget” för ett område av vår typ.
Största ökning uppvisar antalet stölder av delar från fordon, från hela 33 bilar under 2014. Åren 2011-2013
var motsvarande antal väl under 10 stycken per år, men år 2006 har fortfarande rekordet med 45 stölder
från bilar. På den tiden var det extraljus och kvarlämnade datorer och mobiler som var åtråvärda, nu är det
den mycket dyrare krockkudden i ratten.
Brian Kylén, Grannsamverkan mot brott
**************************************

Ringarspåret 6/9 2014 - 10/1 2015
Vargvägen 36 >> 32, Johan Häggs väg 5 >> 4 >> Jakob Dubbes väg 6 (27/9), Illerv. 8 >> 12, Reginav. 37, Bergv. 14
(25/10 och 1/11) >> Bergv. 16 (8/11 och 15/11), Skepparbacken 1 >> Sjöbacken 1 >> Duvnäsv. 52 >> Skepparbacken
4 (x2) >> Skepparbacken 3 (27/12), Kristinav. 1 (nyårstal och inringning nya året), Bergvägen 11, Bergvägen 13.
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Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening - 2014/15
Styrelse

Funktion

Eva Nisser
Ordförande
Anders Öhman
Kassör, vice ordf
Lars Browaldh
Klubbmästare
Johan Hafström
Yttre underhåll
Kristina Groth Zabell Inre underhåll
Lars Johansson
Närmiljöansvarig
Thomas Dahlgren Ledamot
Marie Eneqvist
Ledamot
Nina Stenbom
Ledamot

Telefon

Adress

E-post

070 518 10 86
070 311 06 76
0762 757 277
070 741 18 85
070 710 02 40
0733 20 01 04
070 723 19 82
0709 15 16 91
070 659 00 98

Fiskarb. 12
Vargungev. 4
Reginav. 39
Mårdgr. 8
Gamla Allén 1
Älgv. 28
Grävlingsb. 2
Ringparken 1
Älgv. 1

nisser@veraciter.se
aohman@outlook.com
lassenelly@browaldh.com
johan.hafstroem@gmail.com
stina@zabell.se
lars.johansson@silentfiction.com
thomas.dahlgren@simplicitas.se
marie@eneqvist.se
n.stenbom@gmail.com

Revisorer
Margaretha Ström
Christer Käck
Karl Elmstedt

Revisor, sammank.
Revisor
Revisorssuppleant

070 742 37 43 Hägerv. 12
0706 81 31 97 Patrons v. 1
653 61 73
Bergv. 4

margaretha.strom@bredband.net
christer.kack@telia.com
karlelmstedt@gmail.com

0709 16 92 90
0703 02 18 64
073 688 85 13
0706 22 63 01
0709 550 240

annamaria@vitalita.se
annika.elmstedt@gmail.com
maria.hemmingsson@mindshareworld.com
torbjorn@rusck.se
bjorn@zabell.se

Valberedning
Anna Maria Eiderbrant
Uhrström
Sammankallande
Annika Elmstedt
Maria Hemmingsson
Torbjörn Rusck
Björn Zabell

Kristinav. 1
Bergv. 4
Reginav. 24
Bergb. 9
Gamla Allén 1

Hyra stugan

bokastugan@saltsjo-duvnas.se

Hemsida
Brian Kylén

Webbmaster

0703 16 41 31 Vargv. 7

brian.kylen@telia.com

**************************************

Andra föreningar och verksamheter
Kontaktuppgifter
Duvnäsgolfens vänner

Uno Lindh, uno@unolindh.se

Grannsamverkan

Brian Kylén, brian.kylen@telia.com, 070-316 41 31

Måndagsbridgen

Carin Bucht, 716 76 67

Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening

Christer Käck, christer.kack@telia.com

Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV ek. förening Claes Liljeson, 0708 63 69 50
Segelklubben Måsungen

Eveline Molin, skmasungen@gmail.com, www.skm.nu

Saltsjö-Duvnäs Sportklubb

Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt@gmail.com

Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb

Kansliet 716 02 01, kansliet@sdtk.nu, www.sdtk.se
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