
                     

www.saltsjö-duvnäs.se  https://www.facebook.com/saltsjoduvnas  info@saltsjo-duvnas.se 

 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMBLAD VÅREN 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/saltsjoduvnas
mailto:info@saltsjo-duvnas.se


KALENDARIUM 
 
 

Vårpub  

 

Duvnäsfrukost 

 

Vinprovning 

 

Guidad vandring i Skuruparken 

 

Hälsokväll  

  9 mars 

 

11 april 

 

12 april 

 

14 april 

 

25 april 

 

Valborg på Måsungen 

 

Årsmöte Kabel-TV- förening 

 

Årsmöte SDF 

 

Duvnäsfrukost 

 

Duvnäs salong 

30 april 

 

16 maj  

 

16 maj 

 

18 maj 

 

18 - 20 maj 

 

Duvnäsloppet    9 juni 

  

Majning av midsommarstången  21 juni 

  

Midsommarfirande    22 juni 

  

   

   

Övrigt 

 

Bridge               måndagar kl. 19.00 

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

 

OBS! Glöm inte att betala medlemsavgiften! Sätt in 350 kronor på bankgiro 5254-2172 eller 
swisha till 123 61 78 628. OBS! Viktigt att ange namn och adress. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

 

 
På alla hjärtans dag hade vi ett mycket välbesökt möte i Ringparksstugan om 
fastigheten Skepparbacken 2B. Vi startade med en kort information om landet 
Afghanistan, dess relation till omvärlden och Sverige. Sedan följde en presentation 
över händelseutvecklingen sedan köpet i mars 2017. Därefter fick ambassadör 

Hameed Haami möjlighet att bemöta och förklara och kommunalrådet Mats 
Gerdau beskrev kortfattat kommunens syn, varefter följde en bra diskussion. Allt 
materiel ligger ute på vår hemsida. 

 
Skuruparken blir naturreservat? 
Nacka kommun ansöker nu för tredje gången om att Skuruparken skall bli ett naturreservat. Detta 
är en segsliten historia med många vändningar och stridande viljor och inte minst misskött från 
kommunens sida. Bilda dig själv en uppfattning om parken genom att delta i vårens vandring 
under sakkunnig ledning av Gunilla Ingmar. 
 

Beslut närmar sig om Morningside marina 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) klubbade igenom föreslagen byggnation på 

Morningside marina med åtta röster för, fyra emot och ett avstående: Cathrin Bergenstråhle, 
Magnus Sjöqvist, Christer Lydig och Filip Wiljander, alla (M), röstade ja, liksom Jan-Eric Jansson 
(KD), Johan Krogh (C) och Helena Westerling (S). Nej röstade Martin Sääf (L), Sidney Holm 
(MP), Christina Ståldal (NL) och Ronald Eriksson (V). Thomas Josefsson (S) avstod. 
Trots att Länsstyrelsen avråder och har en hel del allvarlig kritik har alltså första instansen röstat 

igenom förslaget. Nu går det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, troligtvis 
under mars månad. SDF har skrivit ett yttrande som på många punkter sammanfaller med 
Länsstyrelsens syn och även uppvaktat politikerna inför MSN:s beslut. Inför kommande 
omröstning kommer vi åter att uppvakta beslutsfattarna.  
  

Ny mobilmast 
Telia har ansökt om att få sätta upp en ny mast bakom stationen, mellan gångstigen och 

motorvägen. Där står redan idag en mast. SDF:s styrelse hade beslutat att ge ett yttrande till 
kommunen att Telia borde ersätta nuvarande mast med en ny så att vi inte får en mastkyrkogård. 
Men vid närmare undersökning visade det sig att den första masten ägs av Hi3G och den skulle 
enligt uppgift bli överbelastad om de skulle samköra.   
 
Gamla Stazione blir Duvnäs Social 
Nu öppnar restaurangen igen inom kort vid stationen. Sara och Monir Kalgoum köpte den förra 
våren men öppnandet blev rejält fördröjt när arbetena vid stationen gjorde det omöjligt att ta emot 
gäster.  

MSN:s


Restaurangen byter namn till Duvnäs Social och börjar med att ha lunchöppet. I vår öppnar 
uterestaurangen och sedan blir det också middagsservering. Köket är en mix av internationell mat 

från olika hörn av världen, hörn som ägarfamiljen besökt och där uppskattat maten.  
 
Uthyrning av Ringparksstugan  ett förtvivlat upprop! 
Möjligheten för våra medlemmar att hyra Ringparksstugan är en fin förmån. Priset är otroligt bra. 
Det upptäckte jag när jag skulle ordna en disputationsfest för sonen i höstas och stugan var 
upptagen. Vi fick låna en lokal på Handels. Vi var bara ett 30-tal personer  Ringparksstugan 
rymmer mer än det dubbla  och bara hyran av glas, porslin och bestick för oss 30 översteg vida 
den hyra SDF tar för allt! 
Vi har under en period provat att inte ta deposition vid uthyrning. Skälet var att förenkla 
hanteringen men tyvärr är resultatet mycket nedslående. Saker går sönder och instruktionerna följs 
inte, i stort och i smått. Glasen sätts direkt in i skåpen utan att torkas vilket gör att de fastnar i 
glasskivorna och då måste vi gå dit och flytta alla glas och torka rent för nästa hyresgäst, smutsiga 

tallrikar och bestick stoppas tillbaka, man lämnar ljushållarna kladdiga med stearin, is i frysen, tar 
ut stolar och bord trots förbudet. Vi har också haft allvarliga skador på vårt nyslipade och nyoljade 
golv, vår fina replika av klockstapeln  en gåva av Claës Öhman till SDF:s 100-årsdag - har 
kraschats. Och skadorna anmäls ofta inte! Det är inte ansvarsfullt och mycket sorgligt. Så här 
kommer ett upprop: Sköt om vår gemensamma egendom Ringparksstugan som om den är en 
förlängning av ditt eget hem! Och ta ansvar om något ändå går snett! 
 
Utskänkningstillstånd 
Kommunen har fått in anmälning från allmänheten som ifrågasatt att det serveras alkohol i 
Ringparksstugan. Vi har efter gott samarbete med kommunen kommit till ett upplägg om hur vi 
skall hantera de evenemang där alkohol förekommer och SDF ansöker numera om 
utskänkningstillstånd. Vår klubbmästare Sverker har också genomgått kommunens prov med 

godkänt resultat! 
Vad innebär detta praktiskt för dig som medlem? Alla våra evenemang är ju bara för medlemmar. 
Det innebär att när du går på till exempel puben eller vinprovning måste du självklart ha betalat 
din medlemsavgift. När vi har pub skriver du på en närvarolista och då anmäler du eventuella 
gäster på din adress.  
 

Apropå medlemsavgiften 
Vi söker hela tiden hitta upplägg som gör arbetet smidigare. Ett sådant är att vi önskar få in 
medlemsavgiften under januari månad. Självklart kan den som flyttar in under året betala vid andra 
tidpunkter, men då blir det endast ett fåtal eftersläntrare. Vi tror att det egentligen också blir lättare 
för dig. Du hamnar inte i beråd om du plötsligt under semestertider behöver utnyttja rabatterna.  
 

Duvnäsfrukost 
Det är många Duvnäsbor som arbetar hemifrån och som av andra anledningar är hemma dagtid. 
Anna Maria Eiderbrant Uhrström och jag själv är mycket intresserade av olika samhällsfrågor och 
dessa gör sig extra påminda ett valår. Vi tänkte därför pröva att bjuda in till ett par frukostar med 
samtal under våren. Läs mer i programbladet. Hjärtligt välkomna! 
 
Eva Nisser 
Ordförande 



VÅRPUB 
                      Fredagen den 9 mars 

 

Fredagen den 9 mars, med start klockan 19, är det dags för den populära 
pubkvällen. 
Kom och träffa gamla och nya duvnäsare i avspänt sammanhang. Som alltid blir 
det piltävling. 
 
Vi ses på puben! 
 
Klubbmästare Sverker Olsson 

 
DUVNÄSFRUKOST          

Närdemokrati  är det möjligt? 
Onsdagen den 11 april kl. 07.30  09.00 i Ringparksstugan  

Vi tänkte tillsammans med er tala om hur man kan kanalisera sitt samhällsintresse och om 
demokratin skulle kunna förstärkas i Nacka. Som en utgångspunkt för diskussionen berättar Anna 

Maria Eiderbrant Uhrström vart hennes nyvunna syn på demokratin lett henne och Eva Nisser om 
hur hon ser på vad som går att göra för att våra röster ska höras även om det inte sker inom 
partipolitiken. 
Frukost med kaffe, te och smörgås från kl. 07.30 
Anförande och samtal kl. 08.00 - 09.00. 

 
 

VINPROVNING  
12 april kl. 19 i Ringparksstugan 

Torsdagen den 12 april provar vi vita viner från 
Alsace. D sommelièrerna Kia 
Sjöqvist och Caroline Rennerfelt Lindahl - 
författare till boken Slutet Gott Allting Gott  
leder provningen. 

 

Var och när: Ringparksstugan, torsdagen den 12 
april kl. 19  cirka 21.30  



 
Hur: Halvblindprovning  doftprover hjälper oss (kanske) att pricka rätt vin. 

 

Vad ingår: Förutom vin, lite småplock som passar till kvällens viner. 
 
Anmälan görs senast den 5/4 till caroline@ccvintage.se och betalning 500 kronor på bg 387-1084. 
 
Varmt välkomna! 

 

GUIDAD VÅRVANDRING I 
SKURUPARKEN 

Lördagen den 14 april kl. 11.15  14.15 

Vår älskade Skurpark, där många Duvnäsbor promenerar och där våra barn har haft spännande 
lekar under sin uppväxt, var en gång i tiden en anlagd engelsk landskapspark. Föreningen 
Skuruparkens vänner har i mer än tio år kämpat för att Skuruparken ska bli ett naturreservat och nu 
försöker kommunen för tredje gången få till det. Skuruparken är en skärningspunkt för olika 
intressen: kommunen, markägaren, stugägarna och Skuruparkens vänner. 
Ingen kan parken, dess historia och nutida utveckling bättre än föreningens Skuruparkens vänner 
ordförande Gunilla Ingmar.  

Gunilla Ingmar tar oss med på en vandring i parken när blåsipporna blommar. Vi tittar på den 
omväxlande och dramatiska naturen, lyssnar på fåglarna samtidigt som var och en av oss får 
möjlighet att bilda oss en egen uppfattning om parken. 
 
Samling: Ingången till parken från Tranvägen 11 (vid den röda förskolans norra hörn). 
 
Ta gärna med matsäck och hela familjen! 
 
 
 

HÄLSOKVÄLL 25 APRIL 
 
I samarbete med några av Duvnäsloppets sponsorer ordnar Saltsjö-Duvnäs Sportklubb den 25:e 
april en hälsokväll i Ringparksstugan.  
 
Kvällen kommer bestå av en minimässa och intressanta föreläsningar - i lite komprimerat format. 
Tiderna är 18-21 och programmet kommer inom kort att presenteras på www.saltsjo-duvnäs.se 
samt på www.duvnasloppet.se Ingen entrékostnad och det kommer finnas möjlighet att köpa 
enklare förtäring på plats. 
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http://www.saltsjo-duvnäs.se/
http://www.duvnasloppet.se/


VALBORG PÅ MÅSUNGEN 
Måndagen den 30 april 

Sedan urminnes tider har Duvnäsborna firat en 
traditionsenlig Valborg på Måsungen. Denna 
härliga tradition från både förkristlig och kristen 
tid och som våra universitet gjort till ett av årets 
största firanden då mösspåtagning sker, fortgår 
sedvanligt även i Saltsjö-Duvnäs. 
 
Firandet sker alltid i Måsungeklubbens regi och 
det hela sätter igång vid 20-tiden då det blir tal till 

våren, sång och brasa medan vintern rasar  
 

 

ÅRSMÖTE I KABEL-TV-
FÖRENINGEN 

Onsdagen den 16 maj kl. 18 
Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till årsmöte den 16 

maj 2018, kl. 18.00 i Ringparksstugan. 
 

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 
Onsdagen den16 maj kl. 19 

Medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening kallas härmed till årsmöte i 
Ringparksstugan onsdagen den 16 maj 2018, 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. Förslag till stadgeändring 
20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 
 
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att 
föreligga vid årsmötet, men kan även rekvireras efter 8 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. 
 

Fastställande av avgift för nästa kalenderår 
Styrelsen har beslutat förelägga årsmötet förslag om att medlemsavgiften från och med 2019 sänkt 
från 350 kronor till 300 kronor. Motsvarande höjning skedde inför stora reparations- och 
renoveringsbehov, vilka i princip nu är genomförda. 
 

Förslag till stadgeändring 
I SDF:s stadgar, 2 §, står  skall vara ansluten till Villaägarnas  Villaägarna 
(VÄ) har nu fattat ett beslut om att en förenings samtliga medlemmar måste vara anslutna till VÄ. 
Eftersom vi under många år haft ungefär hälften av våra medlemmar som så kallade direktanslutna, 
dvs endast medlemmar i SDF och den andra hälften anslutna till SDF via VÄ, tror styrelsen att SDF 
riskerar att tappa många medlemmar om tvångsanknytning till VÄ är en förutsättning. Det finns 
inget hinder vid SDF:s utträde för enskilda Duvnäsbor att söka medlemskap i VÄ. Styrelsen föreslår 
därför årsmötet att 2 § stryks.  
 
Enligt § 11 kan denna stadgeändring genomföras om två tredjedels majoritet så beslutar eller på 
två efter varandra följande sammanträden, varvid fordras två tredjedels majoritet vid sista 
sammanträdet.  
 
Efter årsmötet inbjuds till gemensam förtäring. Medtag egen dryck. För vår planering emotser vi 
din anmälan skriftligen med namn och antal till info@saltsjo-duvnas.se eller i brevlådan på stugan 
senast den 8 maj. Information om menyn kommer när årsmötet närmar sig.  
 
Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna! 

 
DUVNÄSFRUKOST                          

Balans mellan frihet och disciplin ger barn 
möjlighet till maximal inlärning 

Fredagen den 18 maj kl. 07.30  09.00 
 

De första åren i förskolan och skolan är viktiga år då barn lär sig som mest, då nyfikenheten och 
upptäckarglädjen blomstrar. 
Monika Lagerström, rektor för Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola och snart också skola, berättar 
om hur hennes verksamhet ger barnen en bra start på deras akademiska liv och skapar 
förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna. 
 
Frukost med kaffe, te och smörgås från kl. 07.30 
Anförande och samtal kl. 08.00-09.00 

mailto:info@saltsjo-duvnas.se


DUVNÄS SALONG 
18-20 maj  

Varmt välkomna till årets konstsalong. Fredagen den 18 maj kl. 19.00 slår vi upp portarna för 

vernissage. Lördag 19 maj och söndag 20 maj har vi öppet 11.00  17.00.  

Välkommen att ställa ut i Ringparksstugan! Anmäl dig och berätta vilket/vilka verk du vill visa. 

Särskilt roligt om du inte varit med i detta sammanhang tidigare. Alla konstformer är välkomna - 

måleri, fotografi, skulptur eller konsthantverk mm. Anmäl deltagande som utställare senast 21 

april till Maria Rosén, maria.w.rosen@gmail.com. 

 
DUVNÄSLOPPET 

9 juni 
Tack vare våra sponsorer kan vi för tolfte året 

genomföra Duvnäsloppet. Lördagen den 9 juni 

är datumet att skriva in i kalendern. Som vanligt 

är platsen Ringparksstugan och första start är 

kl.11.  Alla är välkomna, vare sig man är stor 

eller liten, vare sig man springer för att vinna 

eller mest för motionen/gemenskapen!  

 

Unikt för Duvnäsloppet är att vi 

genom Parks och Resorts 

sponsorskap ger några av loppets pristagare möjlighet att vinna en hel familjeentré 

(inkl aktiviteter) till någon av koncernens parker. Man kan välja mellan Gröna 

Lund, Kolmården, Skara Sommarland, Aquaria och Furuvik! Värde cirka 3 000 

kronor!!  Men vi lottar även ut samma fina pris på startnumret. Bara genom att 

delta i loppet har man möjlighet att vinna.  

 

Anmälningsidan till Duvnäsloppet öppnar 1 april, men redan nu kan du läsa vidare 

om loppet på www.duvnasloppet.se. 

Duvnäsloppet kan genomföras mycket tack vare engagemang av boende i Duvnäs 

och närområdet. Utan stödet från alla funktionärer skulle vi inte klara loppet.  För 

att de som ställer upp och jobbar också ska ha en chans att vinna det fina priset 

från Parks & Resort lottar vi ut priset till lycklig funktionärsvinnare - som tack för 

hjälpen!! 

Mer information kommer på www.duvnasloppet.se och på SDF hemsida. 

 

Saltsjö-Duvnäs Sportklubb 
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MAJNING AV  
MIDSOMMARSTÅNG 

21 juni kl. 19 
 

Alla är välkomna att löva stången. Vi träffas kl.19.00. Björkris finns men ta med egna blommor. Vi 

söker några som vill hålla i själva majningen. Vi bjuder på något gott att dricka. 
 
 
 

MIDSOMMARFIRANDE 
22 juni kl. 19 

För 88:e gången sjunger och dansar vi in sommaren tillsammans i Ringparksstugan. Det 
preliminära programmet ser ut så här: 
 

14.00 Åktur med skrinda runt Saltsjö-Duvnäs för alla barn, avfärd från tennisbanorna vid 
Gamla Allén  vi söker en förare av traktorn 

15.00  Gemensam marsch under sång upp till Ringparken från tennisbanorna  vi söker en 
fanbärare och musikant 

15.10 Midsommartal och resning av midsommarstång  vi söker en talare 
15.30 Ringdans och lekar  

16.30 Avslutning  
 
Hör av dig till någon i styrelsen eller till info@saltsjo-duvnas.se om du vill ställa upp och  

 hålla i majningen 

 köra traktor (du bör ha erfarenhet/traktorkörkort) 

 vara fanbärare 

 leda sången upp till Ringparken 

 hålla midsommartalet 



 
 

 
Nytt år och dags att summera inbrottsstatistiken för 2017: 

Brottskod Benämning 2017 (prel.) 2016 2015 

9801 Inbrott i villa 14 15 20 

0857 Försök till inbrott i villa 3 4 4 

0858+0859 Inbrott utan stöld (olåst 
dörr!) 

2 3 3 

0802 Fullbordad bilstöld 2 1 2 

1201 Skadegörelse på motorfordon 2 3 9 

0840 Stöld ur eller från 
motorfordon 

10 14 26 

 
Inbrott i villa förväntas i vår typ av område ligga på ca 12 stycken per år, och vi närmade oss detta 
måltal under det gångna året genom att statistiken uppvisar 14 inbrott på 13 olika gator, jämfört 
med 15 stycken året före. Det går åt rätt håll  jag har en teori om varför i fjärde stycket nedan. 
Rena bilstölder har blivit allt ovanligare, men i något fall har bilen försvunnit i samband med 
inbrott. Tjuven har helt enkelt kommit över bilnyckeln som hängt på någon krok hemma i entrén 
eller legat framme. Själv har jag den i min nyckelknippa  huvu  eller med mig i 
uppe i huset, och aldrig nere i hallen vid ytterdörren. 

Som väl är har bildemonteringarna (rattar, krockkuddar, instrumentering) minskat rejält sedan 
2014-15. Men de kommer att fortsätta så länge som västvärlden håller en handelsblockad mot 
Ryssland. Där råder en skriande brist på delar till främst BMW som alltså inte kan importeras från 
Bayern sedan Krim ockuperades, enligt polisen. Försök ordna så att du märker om någon rör sig 
vid bilen om natten. Det finns tekniker som bygger på rörelselarm utanför bilen. Eller köp ett annat 
märke för det är nästan bara ett fåtal tyska märken som drabbats. 
Läget just nu? Jul- och nyårshelgerna var mycket lugna men var det några ynglingar som vandrat 
runt i snön på baksidan av villor utefter Reginavägen och gjorde ett inbrottsförsök. Riktigt bra är 
att vi har snabb direktrapportering in till mig från drabbade fastighetsägare. Det händer ofta att jag 
kan avisera er Duvnäsbor dagen därpå, och definitivt flera dagar innan polisens rapport kommer. 
Det visar att engagemanget är högt i Grannsamverkansfrågor, och det i sig är brottsförebyggande.  
Ni som inte var i Ringparksstugan 26 september kan via hemsidan hitta ett referat från mötet med 

Polisen och kommunens brottsförebyggare. Medskickat längst ner är en lång lista på 

brottsförebyggande tips. Sök på polis ringpark  i hemsidans sökruta (klicka på själva rutan först). 
Just nu är det ca 15 % av Duvnäsborna som jag inte når, därför att jag inte har något mejl till er. 
Skicka mejladress till grannsamverkan@saltsjo-duvnas.se så får du aktuella varningar, rapporter och 
meddelanden - även från olika lokala föreningar i Duvnäs.  
 

Brian Kylén, Grannsamverkan mot brott i Saltsjö-Duvnäs 
i samarbete med Nacka lokalpolisområde 

mailto:grannsamverkan@saltsjo-duvnas.se


 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2017 

 
Styrelse Funktion Telefon Adress E-post 
Eva Nisser Ordförande, närmiljö 070 518 10 86 Fiskarbacken 12 eva.nisser@veraciter.se 
Louise Sävström Vice ordf., närmiljö 0705 36 69 33 Ejdervägen 29 louise.savstrom@gmail.com 
Per Kallner Kassör 0705 39 62 01 Hägervägen 24 per.kallner@vattenfall.com 
Marie Eneqvist Sekreterare 0709 15 16 91 Ringparken 1 marie@eneqvist.se 
Sverker Olsson Klubbmästare 0762 75 72 77 Vesslevägen 12 sverker@zitella.se  
Birgitta Grafström Hemsida, FB, Infoblad 0705 55 00 04 Saltsjöbadsv. 24   birgitta.grafstrom@telia.com 
Anders Almqvist Underhåll 0735 95 48 00 Strandpr. 71 almqvist@ragroup.se  
Carl Bonbeck Stugfogde, stugvärd 0707 39 53 83 Jägarstigen 11 carl.bonbeck@seb.se 
Kerstin Kärkkänen Medlemssekreterare 0707 43 20 39 Bergvägen 5 seniorkompetens@gmail.com 
Karin Magnusson Tegnelid Stugvärd 070-770 81 80 Fiskarbacken 7 karin.tegnelid@hotmail.com 
     
Revisorer     
Margaretha Ström  Revisor,sammankall. 0707 42 37 43 Hägervägen 12 margaretha.strom@bredband.net 
Christer Käck Revisor  0706 81 31 97  Patrons väg 1 christer.kack@telia.com 
Elisabeth Wahlstedt Revisorssuppleant 0762 80 56 05 Jakob Dubbes v.11  elisabeth.nordner.wahlstedt@nor

dea.se 
     
Valberedning      
Torbjörn Rusck  Sammankallande 0706 22 63 01 Bergbacken 9 torbjorn@rusck.se 
Maria Hemmingsson  073 688 85 13 Reginavägen 24  maria.hemmingsson@mindshare

world.com 
Caroline Rennerfelt Lindahl  0708 62 02 14 Kristinavägen 9 carolindahl@yahoo.com 
Björn Varnestig  0708 38 04 59 Herrgårdsvägen 4 bjorn@varnestig.se 
Nina Stenbom  0706 59 00 98 Älgvägen 1 n.stenbom@gmail.com 
     
     
Hyra stugan     bokastugan@saltsjo-duvnas.se 
     
Hemsida Webbmaster 0703 16 41 31 Vargvägen 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 
Saltsjö-Duvnäs Sportklubb  Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt@gmail.com 
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb  Kansliet, 716 02 01, kansliet@sdtk.nu, www.sdtk.se  
Segelklubben Måsungen skmasungen@gmail.com, www.skm.nu 

 

mailto:bokastugan@saltsjo-duvnas.se
mailto:christer.kack@telia.com
http://www.sdtk.se/
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