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KALENDARIUM

Vårpuben 8 mars

Vårsalongen 2019 22–24 mars

Valborg på Måsungen 30 april

Vinprovning – mat och vin 15 maj

Årsmöte i Kabel-TV-Föreningen 22 maj

Årsmöte i SDF 22 maj

Duvnäsloppet  15 juni

Majning av midsommarstång 20 juni

Midsommarfirande 21 juni

ÖVRIGT

Bridge måndagar kl. 18.40

NIA, damer och herrar fredagar kl. 08.15 – 09.15
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

GUNGVIKEN
Den viktigaste frågan just nu 
är det hot mot vår fridfulla 
tillvaro här i Saltsjö-Duvnäs 
som vi står inför. Skanska 
planerar ihop med Erstaviks 
fidei kommissarieaktiebolag 
och med de ledande 
 politikernas goda minne att 
förlägga en stenkross uppe 

på berget i Gungviken, området mellan Drevinge 
och Sågtorp. Det är inte lite som de tänkt forsla 
dit – det rör sig om upp till 180 lastbilar per 
dygn, lastade med 30 ton sten, ca 600 000 ton 
per år – som ska åka via Värmdövägen i centrala 
Nacka, ut på motorleden till Saltsjöbaden för att 
ta av i Fisksätra och runda en av Skanska byggd 
rondell för att sedan ta av från motorleden mot 
Gungviken, på en av Skanska byggd avfart. 

Vad innebär detta för oss? Trafiken är framför allt 
ett problem för dem boende i Saltsjöbaden, akut 
för de som bor i Fiskarhöjden men självklart 
kommer vi alla att påverkas av denna mängd 
tunga fordon som åker förbi Forum och vidare 
ut till Gungviken.

Men när vi kommer till själva verksamheten så 
kommer den att påverka oss – det blir ljudnivåer 
i klass med rockkonserter, men inte från ljud 
som man gillar, utan tvärtom. Verksamheten ska 
pågå dygnet runt, året runt, under minst tio år. 
Bara röda dagar är stilla dagar.

Vi har därför, tillsammans med andra föreningar 
som också berörs, vänt oss till politikerna för att 
förklara att det här är inte en verksamhet som 
ska finnas i närheten av bostäder, förskolor och 
ridhus och inte heller i ett mycket välbesökt 
fritidsområde. Eller med Mats Gerdaus egna ord 
när det planerades en stenkross nära Älta 2014: 
”En stenkross kommer ofrånkomligen att både 
bullra och damma och förorsaka mycket tung 
trafik. Nacka ska vara en grön och attraktiv  
kommun och vi vill bevara våra lugna och gröna 
boendemiljöer. Stenkrossar behövs, men de  

måste lokaliseras till platser som inte stör  
kringboende.”

Vi har också dragit igång en namninsamling – 
skriv gärna under här:  
https://www.skrivunder.com/stoppa_ 
stenkrossen_pa_gungviksberget_i_nacka?
 
Den tänkta verksamheten innebär ju också stora 
avbräck för exploatören av Morningside som ser 
sina planer gå om intet med en stenkross som 
fond till de nya lägenheterna. Läget är också 
likartat för Bonava som säljer in Tollare med ord 
som livskvalitet, fantastisk miljö och storslagna 
naturupplevelser. De hade nog inte tänkt sig 
oljudet från en stenkross. 

För hela Duvnäsviken är det också ett aber. 
 Kvävehalten bör sänkas med 25 procent för att 
klara EU:s vattendirektiv, men med stenkrossen 
så ökar kvävehalten. 

Skanska försöker sälja in projektet med att de  
får korta körsträckor och därmed håller ned 
CO2-utsläppen men det ska både ställas mot 
en förstörd boende- och fritidsmiljö och deras 
planer på att också förlägga cementtillverkning 
i Gungviken – en av de mest CO2-genererande 
verksamheter som finns. Dessutom är sanningen 
inte att hålla ned utsläppen utan att kortare  
körsträcka kräver färre bilar och färre chaufförer.  
Det är det som är den egentliga vinsten.

ETT RIKTIGT LOKALT LJUDPROBLEM
Det är säkert så att nästan alla känner oro inför 
risken att utsättas för buller från en stenkross i 
närheten. Märkligt nog verkar det dock bli allt 
fler som inte ser att de själva bidrar till buller  
för sina grannar. Allt fler tycker uppenbarligen  
att det är helt okej att sätta upp högtalare utom-
hus i sin trädgård och spela musik när helst det 
passar dem. Räknar de med att alla grannar också 
njuter av deras musikval? Jag tror att en betydan-
de majoritet känner sorg eller vrede över att bli 
påtvingad musik från grannen. Vi är sökt oss till 
denna trivsamma villamiljö för att kunna njuta 

  

Framsidan pryds av en glad Kristina Fredriksson. Hon har all anledning att se just så glad ut efter att med 
bravur lagt upp Stora Hälsodagen. Det blev helt igenom lyckat med oerhört intressanta föreläsare som gav 
inspiration kring hälsa, hjärna, kost och motion men också scenframställning. Vi fick en skrämmande inblick i 
skönhetsmedlens mörka vrår och dess effekter på våra kroppar av kronprinsessans egens makeupartist. Nyttigt 
på alla sätt och vis. Att sedan också solen sken ikapp med en stor mängd besökare i alla åldrar gjorde inte 
dagen sämre. En bra kickoff inför hösten. 

Nyhet 1 

Några kommer nu att bli besvikna, andra glada. Det är alltid svårt att tillfredsställa en stor grupp av individer 
men nu prövar vi oss fram för att hitta lösningar som gör det attraktivt att arbeta ideellt för föreningen och 
därmed också lätt att rekrytera nya styrelseledamöter. Beslutet är nämligen att detta är det sista tryckta 
programbladet. I enkäten som vi gjorde förra våren ville ca hälften fortsatt få ett programblad i brevlådan, den 
andra hälften ville få det elektroniskt. En bieffekt av vårt beslut kommer gagna såväl föreningens ekonomi som 
miljön, se där också något att glädjas åt! I fortsättningen kommer vi att lägga ut programbladet som en pdf på 
hemsidan förutom till det fåtal medlemmar som inte har dator. Där landar självklart programbladet i 
pappersformat i brevlådan precis som tidigare. 

Nyhet 2 

Nu avslutar vi föreningens plusgirokonto. Vi vill förenkla och bara ha ett konto och då blir det naturligt att ha 
kvar bankkontot, kopplat till bankgirot. Plusgirot kommer dessutom att upphöra för privatpersoner vid årets 
utgång. Så nu gäller endast föreningens bankgiro 5254-2172. 

Nyhet 3 

Under hösten kommer vi att ha två nya träningsformer i Ringparksstugan. Den ena är Monkiworks, som leds 
av Monica von Olnhausen, och är så kallad funktionell träning. Den andra är NIA, som leds av Ulrika 
Didriksdotter Bergström, och är en konditionsdans. Du kan läsa mer om bägge dessa träningsformer på sidan 
nio. Båda två är oerhört nyttiga och roliga och är utomordentliga komplement till andra aktiviteter såsom 
löpning, gym och tennis. 

Hösten är späckad med många trevliga events. Hitta det som passar dig!  

Jag ser fram emot att träffa er alla i Ringparksstugan 

Eva Nisser    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ute i våra trädgårdar härliga soliga dagar och 
sköna kvällar med fågelkvitter och barnröster.  
Detta ser vi fram mot nu i vintermörkret. Men då 
har vi också den självklara rätten att inte bli på-
tvingade buller från hänsynslösa grannar. Musik 
är underbart, men måste vara ett fritt val  
i privatlivet. 

Så montera bort era utomhushögtalare och visa 
era grannar rimlig hänsyn! Ingen har väl flyttat 
till Duvnäs i syfte att hamna mitt i en kakofoni?

BUS SOM INTE ÄR SÄRSKILT KUL
Det har ju i omgångar varit problem i närhe-
ten av Lagårn med barn som krossat rutor på 
grannhus och kastat stenar genom rutorna på 

MEDLEMSAVGIFTEN 2019
HÖG TID ATT FÖRNYA DITT  
MEDLEMSKAP ELLER BLI NY MEDLEM
Du vet väl att medlemskap i föreningen ger dig 
många fördelar?

Föreningen medverkar årligen i en hel mängd 
aktiviteter – vissa traditionsenliga, andra nya 
– som midsommarfirande, vinprovningar, 
 Duvnäsloppet, loppis, pubaftnar m.m. Allt för att  
behålla den unika gemenskapen i Saltsjö-Duvnäs.  

Som medlem får du också mycket förmånligt  
hyra den fina Ringparksstugan och får bra  
rabatter i flera butiker genom att visa upp ditt 
medlemskort. Läs mer om alla aktiviteter och 
våra rabattföretag på SDF:s hemsida.

Medlemsavgiften, 300 kr, betalar du till 
bankgiro 5254-2172 eller swishar till  
123 61 78 628. Ange alltid namn, gatu- 
och e-postadress samt mobilnummer.

Medlemskortet kan du efter inbetalning rekvirera 
via medlem(at)saltsjo-duvnas.se

På Hemsidan, under fliken ”För medlemmar”, 
kan du kontrollera om du betalat avgiften till 
SDF eller ej.

Nytt för i år är att SDF inte längre är med i  
Villaägarna. Vill du vara medlem där får du  
betala in Villaägarnas avgift separat till dem.

Ringparksstugan. Nu har en familj fått sin post 
förstörd i brevlådan när de var bortresta över en 
längre julledighet. Ett par pojkar i 10–12-årsåldern  
kastade en stor raket i brevlådan. Pojkarna är 
fångade på övervakningskameran! Vi hoppas 
verkligen att ni föräldrar talar med era barn om 
detta. 

MÅNGA DYSTERHETER
Det blev många dystra frågor som avhandlades 
denna gång. Men med ljuset ute kommer  
förhoppningsvis också ljuset inne så att en frid 
åter sänker sig över vårt vackra Saltsjö-Duvnäs.

Eva Nisser
Ordförande

KOM IHÅG!
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VÅRPUBEN
Fredagen den 8 mars kl. 19.00

Våra höst- och vårpubar är populära evenemang. Det är en kväll då du kan träffa  
både nya och gamla bekanta under gemytliga former. Ta ett glas och kanske lite tilltugg,  
spela lite dart och mingla runt. För dig som är nyinflyttad är puben ett bra tillfälle för att  
lära känna dina nya grannar. 
 
Välkommen med eller utan barn under kvällens lopp. Portarna öppnas kl. 19.00.
 
För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening 
Klubbmästare Sverker Olsson

VÅRSALONGEN
22–24 mars i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00

VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRETS KONSTSALONG! 
Fredagen den 22 mars kl. 19:00 slår vi upp portarna för vernissage.  
Lördag 23 mars och söndag 24 mars har vi öppet kl. 11.00–17.00.

Välkommen att ställa ut i Ringparksstugan. Anmäl dig och berätta vad du vill visa.  
Särskilt roligt om du inte varit med i detta sammanhang här tidigare.  
Vi välkomnar alla konstuttryck inom bild och skulptur.

Anmäl ditt deltagande som utställare senast 20 februari till Karin Zelmerlööw,  
karin.zelmerloow(at)telia.com eller telefon 0709-17 25 79.

Vi vill veta namn, tel.nr, mejladress och vad du vill bidra med.
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VALBORG PÅ MÅSUNGEN
Tisdagen den 30 april kl. 20.00

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 börjar kl. 20.00 då det blir tal till våren, sång och brasa medan vintern rasar ut….

MEN! 
Nu får det aldrig någonsin mer bli så att Duvnäsborna slänger sådant som inte kan brinna upp i  
Valborgsbrasan och det får aldrig mer förekomma att mer läggs på brasan när skylten om att det  
är fullt kommer upp. Valborgsbrasan är inte en ersättning för att åka till Östervik och slänga skräp!  
En för stor brasa innebär brandrisk och tvingar fram bortforsling, en kostnad som det inte finns 
pengar till. 

Så vi räknar med att alla respekterar dessa enkla förhållningsregler, annars kan inte traditionen med 
Valborg på Måsungen fortsätta. Det är Duvnäsborna som har avgörandet i sin hand. 

Vi litar på er!
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VINPROVNING  
– MAT OCH VIN
Onsdagen den 15 maj kl. 19.00

Onsdagen den 15 maj provar vi vin i kombination med mat, rätt vin till rätt mat!  
De ”närproducerade” sommelièrerna Kia Sjöqvist och Caroline Rennerfelt Lindahl 
leder provningen.

Var och när:  Ringparksstugan, onsdagen den 15 maj kl. 19.00 – cirka 21.30 
Hur:  Rätt vin till rätt mat! Vad händer när man dricker ett gott vin till ”fel” mat?
Pris:  550 kronor
Vad ingår:  Förutom vin lite mat som passar – och inte passar – till kvällens viner

Anmäl dig senast den 6 maj genom att sätta in 550 kronor på bg 387-1084, CC Vintage,  
och skicka ett mail att ni kommer till caroline(at)ccvintage.se

Varmt välkomna!
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ÅRSMÖTE I  
KABEL-TV-FÖRENINGEN 
Onsdagen den 22 maj kl. 18.00

Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till  
årsmöte den 22 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!

Fortsättning

http://www.saltsjo-duvnas.se
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ÅRSMÖTE I SDF 
Onsdagen den 22 maj kl. 19.00

Medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening kallas härmed till årsmöte i  
Ringparksstugan onsdagen den 22 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. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att  
föreligga vid årsmötet, men kan även rekvireras efter den 14 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 8 maj.

Efter årsmötet inbjuds till gemensam förtäring. Medtag egen dryck. För vår planering emotser  
vi din anmälan skriftligen med namn och antal till info(at)saltsjo-duvnas.se eller i brevlådan på 
stugan senast den 14 maj. Information om menyn kommer när årsmötet närmar sig. Ange om  
du inte tål något speciellt.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!

http://www.saltsjo-duvnas.se
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DUVNÄSLOPPET
Lördagen den 15 juni kl. 11.00

TACK VARE VÅRA SPONSORER KAN VI FÖR  
TRETTONDE ÅRET GENOMFÖRA DUVNÄSLOPPET. 
Lördagen den 15 juni är datumet att skriva in i kalendern. 
Som vanligt är platsen Ringparksstugan och första start är 
kl.11.00. 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 & 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. Så bara genom att delta i loppet har man 
möjlighet att vinna. 

Anmälningssidan 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 också ut priset till en 
lycklig funktionärsvinnare – som tack för hjälpen!

Mer information kommer på www.duvnasloppet.se och på 
Saltsjö-Duvnäs hemsida inom kort.

Saltsjö-Duvnäs Sportklubb

http://www.duvnasloppet.se
http://www.duvnasloppet.se
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MAJNING AV  
MIDSOMMARSTÅNG
Torsdagen den 20 juni kl. 19.00

Alla är välkomna att löva stången. Vi träffas kl. 19.00 i 
Ringparken. Björkris finns, men ta med egna blommor.  
Vi söker några som vill hålla i själva majningen.  

Vi bjuder på något gott att dricka.

MIDSOMMARFIRANDE
Fredagen den 21 juni kl. 19.00

För 89: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(at)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
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NYTT ÅR OCH DAGS ATT SUMMERA INBROTTSSTATISTIKEN FÖR 2018:

Brottskod Benämning 2018 (prel.) 2017 2016 2015

9801 Inbrott i villa 10 14 15 20

0857 Försök till inbrott i villa 2 3 4 4

0858+0859 Stöld utan inbrott (olåst dörr) 1 2 3 3

0802 Fullbordad bilstöld 1 2 1 2

1201 Skadegörelse på motorfordon 3 2 3 9

0827  
(f.d. 0840)

”Bildemontering” fast föremål  
(bl.a. ratt)

3

10 14 26
0828  
(f.d. 0840)

Bilinbrott stöld lösa föremål 5

Inbrott i villa förväntas i vår typ av område ligga 
på ca 12 stycken per år och nu ser vi att vi har 
kommit ner till denna nivå. Riktigt bra är att 
vi har snabb direktrapportering in till mig från 
drabbade fastighetsägare. Det händer inte sällan 
att jag kan avisera er Duvnäsbor dagen efter 
ett inbrott genom att jag får direktrapport från 
 drabbad ägare. Det visar att engagemanget är 
högt i Grannsamverkansfrågor och det i sig är 
brottsförebyggande. I och med utfallet år 2018 
får vi alltså kvitto på det. 

Rena bilstölder förekommer sällan, men  
tyvärr har det gångna året visat att bilen har  
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 
”under huvudkudden” eller med mig i  
uppe i huset, aldrig nere i hallen vid ytterdörren. 
Jag skrev det förra året och nu gör jag det igen! 

Som väl är har bildemonteringarna (rattar, 
krockkuddar, instrumentering) fortsatt minska  
rejält sedan 2014–2015. De blev så vanliga att 
 polisen har infört två nya brottskoder som skiljer 
på vanlig stöld av lösa saker i bilen och ren  
demontering av fasta saker. Summan av de två 
nya koderna sist i tabellen är åtta stycken, att 
jämföra med att vi hade tio stycken för år 2017. 

Det märks också i direktrapporter att Duvnäsborna 
är mycket mer vaksamma mot nattbesök runt bilen 
senaste året. Tre båtar och tre båtmotorer försvann 
också, enligt nyuttagen båtstatistik, liksom tio 
(dyra) cyklar vilket kan utläsas ur ny cykelstatistik.

Skicka mejladress till:  
grannsamverkan(at)saltsjo-duvnas.se så får du 
aktuella varningar, rapporter och meddelanden – 
även från olika lokala föreningar i Duvnäs. 
Brian Kylén, Grannsamverkan mot brott i Duvnäs, 
i samarbete med Nacka lokalpolisområde



SALTSJÖ-DUVNÄS  
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
Styrelse Funktion Telefon Adress E-post

Eva Nisser Ordförande, närmiljö 070-518 10 86 Fiskarb. 12 eva.nisser(at)veraciter.se

Carl Bonbeck Vice ordf., närmiljö 070-739 53 83 Jägarst. 11 carl.bonbeck(at)seb.se

Charlotte Banning Sekreterare 072-225 17 14 Saltängsv. 15 charlotte(at)wiraya.com

Per Kallner Kassör 070-539 62 01 Hägerv. 24 per.kallner(at)gmail.com

Kerstin Kärkkänen Medlemssekreterare 070-743 20 39 Bergv. 5 seniorkompetens(at)gmail.com

Sverker Olsson Klubbmästare 070-496 10 95 Vesslev. 12 sverker(at)zitella.se

Birgitta Grafström Hemsida, Facebook 
och programblad

070-555 00 04 Saltsjöbadsv. 24 birgitta.grafstrom(at)telia.com

Anders Almqvist Stugfogde, underhåll 073-595 48 00 Strandprom. 71 almqvist(at)ragroup.se

Karin Tegnelid Stugvärd 070-770 81 80 Fiskarb. 7 karin.tegnelid(at)hotmail.com

Madeleine Gröndahl Stugvärd + Hemsida, 
Fb, Programblad

070-882 03 20 Ekorrv. 26 madeleine.grondahl(at) 
maddesign.se

Revisorer

Christer Käck Revisor, sammankall. 070-681 31 97 Patrons väg 1 christer.kack(at)telia.com

Elisabeth Wahlstedt Revisor 070-582 28 00 Jakob Dubbes v.11 elisabeth.n.wahlstedt(at)gmail.com

Anders Öhman Revisorsuppleant 070-311 06 76 Vargungev. 4 aohman(at)outlook.com

Valberedning 

Torbjörn Rusck Sammankallande 070-622 63 01 Bergbacken 9 torbjorn(at)rusck.se

Marie Eneqvist 070-915 16 91 Ringparken 1 marie(at)eneqvist.se

Maria Hemmingsson 073-688 85 13 Reginavägen 24 mariahemmingsson(at)yahoo.se

Caroline Rennerfelt Lindahl 070-862 02 14 Kristinavägen 9 caronlindahl(at)yahoo.com

Björn Varnestig 070-838 04 59 Herrgårdsvägen 4 bjorn(at)varnestig.se

Hyra stugan bokastugan(at)saltsjo-duvnas.se

Hemsida Webbmaster 070-316 41 31 Vargvägen 7 brian.kylen(at)telia.com

Kontaktuppgifter

Duvnäsgolfens vänner Uno Lindh, uno(at)unolindh.se

Grannsamverkan Brian Kylén, grannsamverkan(at)saltsjo-duvnas.se, 070-316 41 31

Måndagsbridgen Carin Bucht, carin.bucht (at) gmail.com 070-888 09 77

Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening Christer Käck, christer.kack(at)telia.com, 070-681 31 87

Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV ek. förening Claes Liljeson, info(at)kabeltv.saltsjo-duvnas.se, 070-853 69 50

Saltsjö-Duvnäs Sportklubb Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt(at)gmail.com

Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb Kansliet, 08-716 02 01, kansliet(a)sdtk.se, www.sdtk.se 

Segelklubben Måsungen Eveline Molin, skmasungen(at)gmail.com, www.skm.nu

ANDRA FÖRENINGAR  
OCH VERKSAMHETER


