!

Välkommen till Saltsjö-Duvnäs!
Vi är övertygade om att du och din familj kommer att trivas här i Saltsjö-Duvnäs och hälsar er varmt
välkomna till att bli medlemmar i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening. Föreningens uppgift är att
verka för trivsel och 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 gamla traditioner såsom
midsommarﬁrande, julinsjungning och nyårsinringning med fackeltåg, men också nya aktiviteter
som bridge och pubafton. Valborg ﬁras varje år med brasa, sång och tal på Måsungen.
Behöver du en lokal för fest eller kanske barndop kan du hyra Ringparksstugan till ett mycket
förmånligt medlemspris. Vår välinredda och trivsamma stuga tar drygt 70 sittande personer.
En mycket gammal 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 Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening ﬁnns en mycket aktiv grannsamverkan för att
förebygga brott. Här ﬁnns också Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb, seglingsklubben Måsungen,
Duvnäsgolfens vänner och Saltsjö-Duvnäs Bastuﬂottsförening. I juni anordnar Saltsjö-Duvnäs
Sportklubb löpartävlingen Duvnäsloppet och det ordnas långfärdsskridsko- och skidutﬂykter.
Föreningen har förhandlat fram ett antal riktigt förmånliga rabattavtal hos ﬂera Nackaföretag i olika
branscher av intresse för fastighetsägare med varierande rabatter som du som medlem kan dra nytta
av. Du har snart tjänat in medlemsavgiften.
All information om aktiviteter, föreningarna och kontaktuppgifter ﬁnns på vår hemsida www.saltsjöduvnäs.se. Vi skickar också ut medlemsinformation via e-post och information sätts upp på våra
anslagstavlor runt om.
Gå in på hemsidan och registrera dig som medlem och betala in medlemsavgiften.
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 medlem.

Med vänlig hälsning
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
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