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KALENDARIUM

Duvnäsgolfens vänner 21 september

Loppmarknad 30 sepember

Höstpub 19 oktober

Vinprovning 14 november

Möt Jöns Hellsing  15 november

Konsthantverksdagarna 17–18 november

Julinsjungning 8 december

Julbön 24 december

Nyårsfirande 31 december

ÖVRIGT

Bridge måndagar kl. 19

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

VALFRIHET UNDER ANSVAR
Det finns naturligtvis många 
skäl till att vi som just nu  
bor här i Saltsjö-Duvnäs gör 
det. Och säkert lika många 
skäl till valet att bo i villa. 
Kanske förenar vi oss i synen 
på den frihet som det inne-
bär att bo i eget hus? Men 
med valfrihet följer ansvar. 

Samhället har alltid och kommer alltid att vara 
stadd i förändring och med förändring kommer 
ändrade synsätt och ändrade vanor. Vi talar idag 
ofta om att samhället har blivit mer individua-
liserat samtidigt som beroendet av andra också 
alltid finns där. 

DÄRFÖR STARTADES SDF
SDF är en förening som startade för att det s.k. 
 Duvnäsbolaget tyckte att de boende måste gå 
samman för att kunna ha en starkare röst mot 
detta bolag som utvecklade hela Saltsjö-Duvnäs 
och som förr stod för mycket av servicen. Vi som 
nu sitter i styrelsen  försöker vidareutveckla SDF 
samtidigt som vi också gärna bevarar en hel del 
traditioner. Traditioner som även kommande 
generationer kan ha glädje av och som samtidigt 
är en påminnelse om dem som funnits här före 
oss. Då binder vi ihop dåtid och nutid.

När de gamla flyttar ut, flyttar de unga familjerna
in. Det är då olika livsstilar kanske gör sig  
påminda. Det är inte SDF:s uppgift att övervaka 
vårt samhälles  utveckling – vår uppgift är att 
bidra med en social sammanhållning så långt 

som var och en vill delta. Men att bidra till trivsel 
medför också individens ansvar. Vad göra när 
olika livsstilar krockar lite för mycket?

VILL DU VARA MED I TRAFIKGRUPPEN?
Bor man så här fint och idylliskt är det väl rimligt 
att små barn kan leka på gatorna? Ska det fungera 
måste alla bilister, mopedister, epatraktorförare 
och cyklister ta hänsyn. Och det är förvånansvärt 
många som inte gör det! För småbarnsföräldrarna 
innebär det att de inte vågar släppa ut sina barn 
och det är verkligen sorgligt. Kan vi alla tänka 
oss att ge bättre akt på vårt beteende? Berätta 
för våra halvvuxna och vuxna barn att även de 
måste ta hänsyn, sprida i våra  cykelklubbar att 
gator som Strandpromenaden inte är en del av 
Giro Svedese? Då kan det säkert bli riktigt bra. Vi 
startar en trafikgrupp – vill du vara med hör du 
av dig till merike.gardner(at)gmail.com eller  
eva.nisser(at)veraciter.se.

MIN VS DIN LIVSSTIL – HUR GÖR VI?
Helgerna måste också få vara helg för alla.  
Vanorna skiljer sig åt men för den som vill  
sova ut är det inte så kul om grannen kör gräs-
klipparen eller snöslungan i ottan. Och varje 
generation har sin musik. Men det måste väl  
vara rimligt att inte spela den för hela nejden? 
Allt fler sätter upp högtalare utomhus och det 
påverkar många runtomkring. I stället för att få 
sitta i sin trädgård och njuta av fågelkvitter, en 
god bok eller en härlig middag med samtal runt 
bordet drunknar det i grannens musik. Om alla 
gjorde likadant skulle vi bo i ett tivoli i stället för 
i det vackra Saltsjö-Duvnäs. 

  

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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Ibland har man stor fest. Då kan man göra  
som den elegante Buster von Platen och lägga 
en lapp i brevlådan hos grannarna. En elegant 
gentlemans sätt att avväpna!

NYHET ANGÅENDE  
INBETALNING AV ÅRSAVGIFT
Vid årsmötet i maj beslutades att föreningen ej 
längre skulle vara ansluten till Villaägarna.
Detta innebär för en del, ungefär hälften  
av SDF:s medlemmar, förändrade rutiner för 
inbetalning av årsavgiften.

Alla medlemmar betalar i fortsättningen  
årsavgift direkt till SDF, för 2019, 300 kr.  
BG 5254-2172 eller Swish 12361 78 628.

Det är fortfarande möjligt att vara ansluten till 
Villaägarna. Man blir då ”direktansluten” och 
den avgiften aviseras från Villaägarna. 

Ytterligare information och inbetalningskort 
kommer utifrån önskemål på årsmötet att läggas 
i brevlådorna under november månad.

KAN VI LOCKA DIG TILL  
RINGPARKSSTUGAN I HÖST?
Ta nu en titt i programbladet – det kommer några 
nya arrangemang. Kommer du själv på något 
du skulle vilja anordna för Duvnäsborna är vi 
idel öra. Vi behöver hjälp med flaggning på årets 
flaggdagar – finns det några villiga medlemmar? 

Ringparksstugan är till för våra medlemmar och  
bör användas så mycket som det bara går. Men med 
aktsamhet och samma kärlek som för det egna  
hemmet om stugan ska behålla sin fina standard.

BLI MEDLEM I SMÅTT & GOTT I DUVNÄS
Vi har startat en sluten FB-grupp för alla som bor 
i Saltsjö-Duvnäs där man kan tipsa om aktiviteter, 
erbjuda och efterfråga tjänster, ställa frågor, köpa, 
byta, sälja saker, efterlysa och allt annat som kan göra 
Saltsjö-Duvnäs till en ännu bättre plats att bo på!

Det går bra att göra reklam för ditt företag 
 (verksamhet/butik/restaurang/förening) så länge 
verksamheten befinner sig i Saltsjö-Duvnäs, samt 
att det kan tänkas vara av intresse för, och gynna 
oss som bor här.  Kom med du också! 

Eva Nisser
Ordförande
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DUVNÄSGOLFENS VÄNNER
Jubileumsgolf fredagen den 21 september

15-ÅRSJUBILEUM
I år firar vi 15-årsjubileum med tävling och 
middag den 21 september. Missa inte detta till-
fälle till fantastiskt umgänge med dina grannar och 
spel på Wermdö Golf & Country Clubs vackra 
bana.

Sedan 2003 har vi i Duvnäsgolfens Vänner  
spelat och tävlat om den ärofyllda trofén  
La Slanciata, Italienska för svingen.

Vi spelar poängbogey och lagtävling den 21/9 
på WGCC, första starttid 08.30. Löpande  
incheckning, kom i god tid före din start. Vi har 
möjlighet att bli maximalt 72 tävlande. Först till 
kvarn gäller. Kostnad 150 kr i start avgift samt 
reducerad greenfee 400 kr (ord. pris 600 kr), 
betalas i WGCC reception. Vi tävlar individuellt,  
i lag, om Longest Drive, samt närmast hål. 

Efter en trevlig dag på golfbanan där Ni träffar  
nya och gamla vänner från Saltsjö-Duvnäs  
avslutas dagen i Ringparksstugan kl. 18.30  
med mingel, bubbel och prisutdelning samt 
 efterföljande middag. Minglet är kostnadsfritt 
men middagen kostar 400 kr per person eller  
750 kr per par. Din respektive är välkommen 
oavsett deltagande i tävlingen. Har du inte 
 möjlighet att komma på middagen är du 
 välkommen att enbart komma till minglet och 
prisutdelningen. Observera att om du inte  
närvarar på prisut delningen går ditt pris vidare 
till nästa deltagare på prislistan. 

Evenemanget är öppet för Saltsjö-Duvnäsbor  
samt personer som tidigare varit bosatta i 
 Saltsjö-Duvnäs. Vill du ta med en vän går de bra 
i mån av plats. 

ANMÄLAN
Anmälan görs senast den 14/9 till Johan Kärre 
på mailadressen, j.krre(at)telia.com. Uppge 
klubb tillhörighet, hcp, golf ID och telefon-
nummer samt om du/ni vill delta på middagen. 

För att delta på middagen: gör en inbetalning  
till konto.nr 9272-3245950 ICA-Banken  (Johan 
Kärre) senast den 14/9. Det går också bra med 
Swish till Johan Kärre; tel.nr 070-358 94 14.  

OBS VIKTIGT!  
Ange ditt golf ID som referens på betalningen

Följ oss gärna på Facebook, Duvnäsgolfens 
 vänner och sprid sidan vidare till dina vänner 
så att alla berörda får informationen om årets 
tävling.

Årets tävling sponsras bl.a av: Ströms, Zitella,  
Preem, Kalix Tele24, Björknäs Trädgård, 
 Cheeselovers – Sverker Olsson, Johan Kärre.
Sponsorer emottas tacksamt! Du som vill visa 
upp Ditt företag för oss Duvnäsbor är varmt 
välkommen att bidra med ett eller flera priser till 
vårt stora prisbord. Hör av dig till Johan Kärre 
på mail: j.krre(at)telia.com

Vi ses den 21 september!
Uno Lindh, Sverker Olsson, Johan Kärre, Åsa Östanskog-Rothoff och Torbjörn Rusck
Tävlingskommittén
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LOPPMARKNAD
Ringparksstugan söndagen den 30 september kl. 11.00–15.00

MISSA INTE SDF:s LOPPMARKNAD 
Klockan 11.00 öppnar vi dörrarna. Då har du möjlighet att fynda något som du eller din familj  
kanske behöver! Det finns kaffe, fikabröd, korvgrillning och fiskdamm som barnen i klass 3B,  
Saltängens Skola står för.

VILL DU VARA MED OCH SÄLJA PÅ VÅR LOPPMARKNAD I RINGPARKSSTUGAN?
Varför inte boka ett bord och sälja dina saker som har blivit överflödiga som t.ex. husgeråd,  
skridskor, kläder eller kanske en cykel. Anmäl dig nu!

Du hyr en plats/bord för 100 kronor. Först till kvarn, platserna är begränsande! 
Anmälan görs till Madeleine Gröndahl, madeleine.grondahl (at) maddesign.se senast söndag 23/9. 

Vi syns på loppisen!

Stugvärdarna
Karin Tegnelid och Madeleine Gröndahl
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HÖSTPUBEN
Fredagen den 19 oktober kl. 19.00

Våra höst- och vårpubar är populära evenemang. Det är en kväll då man går för att 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 en bra start 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
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VINPROVNING
Onsdagen den 14 november kl. 19.00

Onsdagen den 14 november blir det vinprovning igen. 
En och samma röda druva världen runt – kan vi gissa vilken och från vilka länder?  
Lite doftprover hjälper oss kanske på vägen

De ”närproducerade” sommelièrerna Kia Sjöqvist och Caroline Rennerfelt Lindahl – författare  
till boken ”Slutet Gott Allting Gott”, leder provningen.

När och var:  Ringparksstugan den 14 november kl. 19 till cirka 21.30
Pris:  550 kronor
Vad ingår:  Förutom vin, lite småplock som passar till kvällens viner

Anmälan görs genom att sätta in 550 kronor till CCVintage på bg 387-1084 senast onsdag 7/11, 
glöm inte att skriva namn. Om det blir färre än tio deltagare så ställs provningen in.

Varmt välkomna!
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MÖT JÖNS HELLSING 
Torsdagen den 15 november kl. 19.00–21.00

Möt Lennart Hellsings son Jöns, uppvuxen i Saltsjö-Duvnäs, som kommer att berätta om sin 
Hope Island-trilogi, baserad på historien om Cladville Estate, släktens ärvda egendom på  
whiskyön Islay i Skottland.

Jöns bjuder på unika bilder från familjens album, Lennarts resor och renoveringen av ett före 
detta kustbevakningstorn som idag blivit skrivarlya med utsikt över Atlanten.

Signerade böcker finns till specialpris. Be om en stämpel i Händig man sökes, så får du också  
”a free dram” på Jöns lokala pub i byn. En stämpel i Halvvägs till himlen renderar ”a free glass  
of champagne” på godset Islay House.

             Jöns Hellsing torsdagen den 15 november kl. 19-21 
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KONSTHANTVERKSDAGARNA
17–18 november i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00

Sedvanligt förgyller konsthantverkarna höstmörkret i Saltsjö-Duvnäs.  
Helgen den 17–18 november fyller vi stugan, inte bara med konsthantverk och dess  
skapare, utan också med ett dignande kaffebord för den fikasugne. Det är både amatörer  
och yrkesverksamma hantverkare från hela Nacka som ställer ut.

Vill du vara med och ställa ut?  
Kontakta Camilla Odenteg, camilla(at)odenteg.se
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JULINSJUNGNING
Lördagen den 8 december kl. 15.00–16.00

Hjärtligt välkomna alla stora såväl som små Duvnäsbor till årets glädjefyllda julinsjungning  
lördagen den 8 december mellan kl. 15 och 16.
 
Rötterna för denna tradition kommer från vår berömda körledare Carl Bertil Agnestig. Nu ut-
vecklas den vidare med nya krafter – familjerna Rusck och Varnestig har tagit över taktpinnen 
och ackompanjeras vid pianot av Lena Idermark. Det blir musicerande både tillsammans med alla 
närvarande och med en barnkör.
 
Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor.

JULBÖN
24 december kl. 13.30 – 14.30

Vi är många som njuter av en stunds stillhet där vi får lyssna till julens evangelium innan 
 julfirandet sätter igång. Prästen kommer från Nacka kyrka och det bjuds på sång och musik.  
Kollekt kommer att tas upp.

NYÅRSAFTON
31 december kl. 23.50

En stund före tolvslaget möts alla Duvnäsbor vid klockstapeln i Ringparken där det nya året 
 kommer att ringas in. 

Alla vandrar genom byn i skenet av facklor och med korgarna fylld av champagne. Väl framme 
hälsas alla välkomna, nationalsången sjungs a cappella och tolvslaget rings in. Det nya året firas in 
med en skål i den stämningsfulla miljön. Fint om inte raketer avfyras, då även husdjur kommer 
med.



SALTSJÖ-DUVNÄS  
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2018
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.nordner.wahlstedt(at)
nordea.se

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


