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Välgörenhetsrevy 30-31 januari, 21 februari och 3:dje gången gillt 20 mars

Duvnäs minns Lennart Hellsing 7 februari 

Vårpub 19 februari  

Bokprat: I huvudet på Putin Datum ändrat till 10 mars

Smörgåsbordet 6 april 

Vinprovning 13 april 

La Famiglia 15 april 

Vår Salong 22-24 april 

Valborg på Måsungen 30 april 

Bokprat: Mathilda – historien om Indiskas grundare 11 maj 

Årsmöte Kabel-TV-föreningen 18 maj 

Årsmöte SDF 18 maj 

Duvnäsloppet      11 juni 

Majning av midsommarstång 23 juni 

Midsommarfirande    24 juni 

Bridge måndagar kl. 19.00 
Nia fredagar 08.15-09.15 (http://nianow.com/ulrika-didriksdotter-bergstr-m) 

KALENDARIUM

Samarbetspartner

http://nianow.com/ulrika-didriksdotter-bergstr-m


ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Vi står verkligen inför en späckad vår vad gäller SDF:s programutbud. Det blir en 
rivstart med Välgörenhetsrevyns fyra föreställningar, följt av en blandning av 
traditionella och nya evenemang. Det blir hela tre litteratursammankomster av 
helt olika art under våren och Business Cafe kanske också dyker upp i ny 
tappning. Vi hoppas att nya medlemmar i alla åldrar skall hitta till 
Ringparksstugan. Vi inte bara bor i en naturskön villastad i Stockholms skärgård 
med bara en mil från Stockholms centrum, vi äger också tillsammans denna 
fantastiska Ringparksstuga som är idealisk för trivsamma, glada och spännande 
möten grannar emellan. Så nyttja den! 

Vi har många lokalpolitiska frågor på gång där jag gissar att en del beslut 
kommer under året. Det vi nu bevakar är Morningside, Saltsjö-Duvnäs stations 

perronger, Lagårns framtid, frågan om en tredje Nackamast och alla de stora Slussenrelaterade frågorna 
som infartsparkering och kommunikation till och från Stockholm. Tipsa oss om något viktigt dyker upp! 

Vi vet alla att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något. När många bidrar blir inte bördan för tung 
för någon och det skapar så mycket mervärde. Det är en pusselbit i hur det goda samhället skapas och som 
i sin tur ger glädje och tillit. Just detta är vad som kallas ”Duvnäsandan”. Vi fortsätter därför idogt från 
styrelsen att sprida ut evenemangen på fler händer. Vi har vår flaggeneral Christian Fredrixon, vi hade men 
hoppas nu åter få en midsommargeneral. Kanske kan vi få en nyårsgeneral? Kanske kan något av detta vara 
roligt för just din familj? Vi har projektledare för Smörgåsbordet, Business Cafe, julinsjungning, La 
Famiglia, pubar, bridge och bokprat. För att inte tala om Vår Salong, Konsthantverksdagarna och 
Hälsodagen. Just så bör det vara. Då ägnar styrelsen kraft åt närpolitiska frågor och sköter om 
Ringparksstugan efter bästa förmåga och samordnar allt som händer.  

2015 var i mångt och mycket ett annus horribilis. Inte här i själva Duvnäs men i världen omkring oss. Vi 
påverkas alla av den stora världen. Vi är lyckligt lottade att ha hittat denna plats att bo på. Det är en lisa för 
själen att få komma hem hit. Det rustar oss förhoppningsvis att klara det mesta. Trots att vintern, äntligen, 
är här går vi kalendariskt mot ljusare tider. Och låt oss hoppas på ljusare tider även för världen utanför vår 
lilla hembygd. Jag önskar alla ett bra år i både den lilla och den stora världen. Den förstnämnda kan vi alla, 
var och en, vara med och påverka – så låt oss göra det! 

Eva Nisser  



VÄLGÖRENHETSREVY
30 januari kl. 15.00. Därefter spelas föreställningen också kl. 17.30  
samma dag och söndagen den 31 januari kl. 14.00 och kl. 16.30. 
Samt 21 februari och 20 mars 2016  kl 15:00 resp. kl 17:30.

- Vad är det som är nyskrivet, glatt och kul? 
- Hm... 

- Vad är det som är humoristiskt, tänkvärt och aktuellt? 
- Hm.. 

- Vad är det som är musikaliskt, energiskt och inspirerande? 
- Hm... 

- Vad är det som gör att Ringparksstugan snart blir ombyggd till salong? 
- Hm... 

- Vad är det som gör att det repeteras texter och provas scenkläder runt om i området? 
- Hm...  

- Vad är det som gör att skänka pengar till UNHCR blir enkelt och roligt? 
- Hm…   

- Vad är det som gör att man inte kommer att frysa i Ringparksstugan 30-31 januari? 
- Hm... 

- Vad är det som gör att Duvnäsborna har köat för biljetter sedan i höstas? 
- Köat?  

- Eller nja, inte i höstas kanske och inte köat precis men ändå… 
- Hm…  

- Det är lokalrevy såklart! 
- Jippi, äntligen!  

Revypremiären är lördagen den 30 januari kl. 15.00. Därefter spelas föreställningen också kl. 17.30 
samma dag och söndagen den 31 januari kl. 14.00 och kl. 16.30.  

På scen ser vi Caroline Rennerfelt Lindahl, Mimmi Edström, Lovisa Manteus, Ella Melin, Isabelle 
Amneus, Isabella Prada, Alice Bergström och Ulrika Törnqvist.  

Projektet leds av Ulrika Törnqvist som också har skrivit manus och sångtexter. Livebandet är under 
Mikael Kankaanpääs ledning. 

Gå in på hemsidan www.saltsjo-duvnas.se och se hur du beställer biljetter.  



DUVNÄS MINNS 
LENNART HELLSING

7 februari kl. 14.30-16.00 i Ringparksstugan 

Krakel Spektakel, Katten blåste i silverhorn, Sjörövarbok, Bananbok… Listan på vad Lennart 
Hellsing har författat kan göras hur lång som helst och mängder med barn och vuxna har i flera 
generationer kunnat njuta av hans verk.  

Den 25:e november 2015 gick Lennart Hellsing bort, 96 år gammal. Självklart vill vi här i 
Duvnäs hylla och minnas honom och hans fantastiska texter och sånger med en glad stund i 
Ringparksstugan, ett stenkast från där han själv bodde med sin fru Yvonne Lombard och deras 
fem barn.   

Varmt välkomna ska ni vara, liten som stor, till en söndagseftermiddag i Hellsings anda den 7 
februari kl. 14.30-16.00 i Ringparksstugan.  

Sexorna på Duvnäs Skola kommer att stå för kaffeservering med hembakat, så glöm inte 
kontanter om det låter lockande. 



VÅRPUB
Fredagen den 19 februari kl. 19 

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årets vårpub. Här serveras öl, vin och 
alkoholfritt samt tilltugg, allt till bra priser. Ta med kontanter eller swish. 
Coverbandet Club Camaron Band underhåller med funk, jazz och dansvänlig 
musik. Informera grannar, nyinflyttade inte minst. 

I HUVUDET PÅ PUTIN
Torsdagen den 10 mars kl. 19.00 – 20.30 

Saltsjö-Duvnäsbon och Rysslandskännaren Vera Efron har i januari kommit ut med sin bok ”I 
huvudet på Putin” som skildrar hur Putin gradvis tagit kontroll över stadsförvaltning, 
militärapparaten och massmedia. Detta är heta frågor för bedömning av det nya säkerhetspolitiska 
läget som uppstått i vårt geopolitiska närområde. Välkommen till en spännande kväll. Boken kommer 
att säljas till ett mycket förmånligt pris à 200 kr. Ta med kontanter eller swish. 

SMÖRGÅSBORDET
I SALTSJÖ-DUVNÄS

6 april kl. 19.00 i Ringparksstugan 
Ett mingel den 6 april kl. 19.00 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 28/3. 

mailto:smorgasbordet@saltsjo-duvnas.se


FLERDIMENSIONELL 
VINPROVNING

Var: Ringparksstugan 
När: onsdagen den 13/4 kl. 19.00 till ca 21.30 
Vad: Röda viner från norra Italien 
Hur: Halvblindprovning – doftprover hjälper oss (kanske) att pricka rätt vin 
Vem/vilka: ”närproducerade” sommelièrerna Kia Sjöqvist och Caroline Rennerfelt Lindahl – författare till 
boken ”Slutet Gott Allting Gott” leder provningen 
Pris: 500 kronor 
Vad ingår: Förutom rikligt med vin och småplock som passar till kvällens viner bjuds på kunnig och  
inspirerande guidning 

Anmälan görs till caroline@ccvintage.se, betalning skall vara inne senast 5/4 till CC Vintage, bg 387-1084. 

LA FAMIGLIA
Fredagen den 15 april 

                                                                

Efter en hård vecka ger vi dig chansen att koppla av med trevliga grannar. En familjekväll 
med tvårätters middag 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 tolv år och den betalas in på bg 
5254-2172 senast 4 april. Obs! Glöm inte att ange namn och antal när du betalar. Anmäl 
dig redan nu ill marie@eneqvist.se. 

mailto:caroline@ccvintage.se
mailto:marie@eneqvist.se


   VÅR SALONG

Varm välkomna till årets Vår Salong. Fredagen den 22 april kl. 19.00 slår vi upp portarna för 
vernissage. Lördag 23 april och söndag 24 april har vi öppet 11.00 – 17.00. 

Anmäl deltagande som utställare senast 7 mars till Karin Zelmerlööw, karin.zelmerloow@telia.com 
eller 0709 17 25 79. 

      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 och då hörs 
också tal och sång bättre. Kontakt: skmasungen@gmail.com. 

MATHILDA – HISTORIEN OM 
INDISKAS GRUNDARE 

Välkomna till ett författarsamtal med Sara Sjöström, aktuell med biografin ”Mathilda – 
historien om Indiskas grundare” (utkommer i april på Carlsson bokförlag). 

1901 startade Mathilda Hamilton den lilla butiken Indiska Utställningen – som senare blir 
butikskedjan Indiska. Affären blev den främsta orientaliska butiken i Stockholm och gjorde 
Mathilda till miljonär och en framgångsrik företagare med hela världen som sitt arbetsfält. Men 
hennes liv var också fyllt av motgångar: svek, svåra sjukdomar och Beckombergas 
sjukhuskorridorer. Sara Sjöström berättar om en envis och målmedveten kvinna som reste sig 
gång på gång trots alla strapatser.   
  
Boken säljs till specialpris. Ta med kontakter eller swish. 
Sara Sjöström (f. 1979) är frilansjournalist och bor i Saltsjö Duvnäs. Biografin om Indiskas 
grundare är hennes första bok. 

mailto:karin.zelmerloow@telia.com
mailto:skmasungen@gmail.com


ÅRSMÖTE I 
KABEL-TV-FÖRENINGEN

Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till årsmöte den 
18 maj 2016, kl. 18.00 i Ringparksstugan. 

Förslag till dagordning    

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 
8. Beslut om dispositioner beträffande föreningens resultat 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 
11. Val av ordförande i styrelsen, styrelseledamöter i övrigt och styrelsesuppleanter samt 

revisor och revisorssuppleant 
12. Val av valberedning 
13. Beslut om räkenskapsårets avgifter till föreningen 
14. Information från styrelsen om Kabelnätets framtid 
15. Annat ärende som medlem eller styrelseordföranden skriftligen anmält senast tre veckor 

före årsmötet 
16. Mötet avslutas 

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att 
föreligga vid årsmötet, men kan även ca två veckor före mötet rekvireras från föreningens 
ordförande Claes Liljeson 0708-53 69 50 eller hämtas från hemsidan www.saltsjö-duvnäs.se, 
Kontakt/Om oss, Andra föreningar/Verksamheter.  

Styrelsen önskar alla välkomna! 



ÅRSMÖTE I SDF

Medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening kallas härmed till årsmöte i Ringparksstugan 
onsdagen den 18 maj 2016, kl. 19:00. 

Föredragningslista 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet  
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare  
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
6. Fastställande av föredragningslista 
7. Föredragning av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt vinstdisposition 
8. Föredragning av revisionsberättelse 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
12. Val av ordförande för en tid av ett år 
13. Val av vice ordförande för en tid av ett år 
14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
15. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år 
16. Fastställande av avgift för nästa kalenderår 
17. Val av valberedning för en tid av två år 
18. Redogörelse för inkomna motioner och styrelsens svar 
19. Övriga frågor 
20. Mötets avslutande 

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att föreligga 
vid årsmötet, men kan även rekvireras efter 10 maj från föreningens kassör Per Kallner, 0705 39 62 
01 eller hämtas från föreningens hemsida www.saltsjö-duvnäs.se. Motioner skall vara styrelsen till 
handa senast den 2 maj. 

Efter årsmötet inbjuds till gemensam förtäring. Medtag egen dryck. För vår planering emotser vi din 
anmälan skriftligen med namn och antal i brevlådan på stugan eller via hemsidan senast 9 maj. 
Menyn läggs ut på hemsidan när det närmar sig.  

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna! 



DUVNÄSLOPPET
För tionde året i rad går det populära Duvnäsloppet av stapeln lördagen den 11 
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 alla loppets deltagare 
möjlighet att vinna en hel familjeentré till valfri park. Värde ca 3 000 kr!! För att 
fler ska ha chansen att vinna lottar vi ut detta pris på startnumret. Så att bara genom 
att delta i loppet har man möjlighet att vinna detta fina pris. Man kan välja mellan 
Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland, Aquaria och Furuvik!  

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 samt fri startplats till ett av 
loppen året efter.   

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. Observera att du inte behöver springa den 
längsta sträckan i varje lopp utan kan välja den distans du vill. Ungdomar springer i 
den klass som är avsedd för sin åldersklass och vuxna få välja mellan de olika 
vuxenklasserna. Mer information kommer på respektive hemsidor inom kort. 

Saltsjö-Duvnäs Sportklubb 

   

http://www.duvnasloppet.se


MIDSOMMAR
Vem eller vilka familjer vill vara med och arrangera årets midsommar? Hör av er snarast till 
info@saltsjo-duvnas.se. Det blir för 86: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. Vi 
bjuder på något gott att dricka.  



GRANNSAMVERKAN 

                                     !  

Rapport från Brian Kylén, Grannsamverkan mot brott i Duvnäs 

Dags att summera inbrottsstatistiken för förra året. Det finns fortfarande ingen definitiv statistik, utan det 
läge jag visar nedan för år 2015 avser de preliminära listor över anmälda brott som jag löpande får under 
året. En del brott kommer att tillkomma därför att de anmäls först in på det nya året, så ta sifforna för vad 
de är – det som hittills inkommit.  

Inbrottet i villa förväntas i vår typ av område ligga på ca 11-12 inbrott per år, varför 2014 var ett ”bra” år, 
medan 2015 p.g.a. de många inbrotten under den mörka delen av året blev ett riktigt dåligt år. För bilägare 
var både 2014 och 2015 två riktiga katastrofår med många försvunna rattar innehållande krockkuddar. De 
allra flesta av märket BMW, vilket många rapporter på www.saltsjo-duvnas.se/Grannsamverkan vittnar om. 
Men så upphörde dessa stölder från motorfordon plötsligt i mars och därefter endast enstaka ströfall under 
hösten. Måtte det förbli så. 

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2016 är 350 kronor och betalas in på bankgiro 5254-2172. Om du är medlem i 
Villaägarna går automatiskt din medlemsavgift (150 kronor) till SDF. Du som betalat senast 31/12 kan 
erhålla medlemskort under januari efter beställning. Betalar du senare kan du räkna med att ha ett 
medlemskort senast i månaden efter att du betalat., också efter beställning.  Förutom de fantastiska 
medlemsrabatterna kan du delta i alla evenemang som föreningen ordnar i Ringparksstugan och du kan 
också hyra stugan till ett förmånligt pris. För detaljer, se hemsidan www.saltsjö-duvnäs.se.  

http://www.saltsjo-duvnas.se/Grannsamverkan


SALTSJÖ-DUVNÄS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 
2015/16

Styrelse Funktion Telefon Adress E-post 
Eva Nisser Ordförande, närmiljö 070 518 10 86 Fiskarb. 12 eva.nisser@veraciter.se 
Carl Bonbeck               Vice ordf, närmiljö 0707 39 53 83 Jägarst. 11 carl.bonbeck@seb.se 
Per Kallner Kassör 0705 39 62 01 Hägerv. 24 per.kallner@vattenfall.com 
Kristina Groth Zabell Sekreterare 070 710 02 40 Gamla Allén 1 stina@zabell.se 
Johan Hafström Medlemssekreterare 070 741 18 85 Mårdgr. 8 johan.hafstroem@gmail.com 
Anders Almqvist Yttre underhåll 0735 95 48 00 Strandpr. 71 almqvist@ragroup.se  
Lars Browaldh Klubbmästare 0762 757 277 Reginav. 39 lassenelly@browaldh.com  
Thomas Dahlgren Hemsida, FB 070 723 19 82 Grävlingsb. 2 thomas.dahlgren@simplicitas.se 
Marie Eneqvist Inre underhåll 0709 15 16 91 Ringparken 1 marie@eneqvist.se 

Adjungerad 
Björn Zabell Stugfogde 0709 55 02 40 Gamla Allén 1 björn@zabell.se 

Revisorer 
Margaretha Ström  Revisor, sammankall. 070 742 37 43 Hägerv. 12 margaretha.strom@bredband.net 
Christer Käck Revisor  0706 81 31 97  Patrons v. 1 christer.kack@telia.com 
Karl Elmstedt Revisorssuppleant 653 61 73 Bergv. 4 karlelmstedt@gmail.com 

Valberedning  
Anna Maria Eiderbrant 
Uhrström Sammankallande 0709 16 92 90  Kristinav. 1 annamaria@vitalita.se 
Annika Elmstedt  0703 02 18 64 Bergv. 4 annika.elmstedt@gmail.com 
Maria Hemmingsson  073 688 85 13 Reginav. 24 aria.hemmingsson@mindshareworld.com 
Caroline Rennerfelt Lindahl 0708 62 02 14 Kristinav. 9 carolindahl@yahoo.com 
Torbjörn Rusck  0706 22 63 01 Bergb. 9 torbjorn@rusck.se 
Björn Varnestig  0708 38 04 59 Herrgårdsv. 4 bjorn@varnestig.se 

                                                                                  
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, grannsamverkan@saltsjo-duvnas.se, 0703 16 41 31 
Måndagsbridgen  Carin Bucht, 0708 88 09 77 
Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening Christer Käck, christer.kack@telia.com, 0706 81 31 87 
Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV ek. förening Claes Liljeson, info@kabeltv.saltsjo-duvnas.se , 0708 53 69 50 
Segelklubben Måsungen 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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