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KALENDARIUM
Duvnäsgolfens vänner

20 september

Höstpub

18 oktober

Vinprovning

20 november

Konsthantverksdagarna

22–24 november

Julinsjungning

7 december

Julbön

24 december

Nyårsfirande

31 december

ÖVRIGT
Bridge, sista dagen för terminen är 16 december

måndagar kl. 19.00

NIA, damer och herrar

fredagar kl. 08.15 – 09.15
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
NY STYRELSE – NYTT VERKSAMHETSÅR
Den nya styrelsen har
rivstartat och alla har snabbt
kommit in i sina olika
uppgifter. Nu börjar också
medlemsantalet att stiga
vilket är väldigt roligt. Vi vill
att alla som flyttar hit ska få
möjlighet att ta del av vår
verksamhet. Berätta gärna
för nya grannar om oss.

minst mot bakgrund av den beräknade inflyttningen till kommunen de närmaste decennierna.
Till 2040 går vi från 105 000 till 150 000.
Jag såg just att Gamla Allén, som klassas som
en 7-mannaplan, är under utredning (prognos
2021) för att bli bokningsbar för föreningar
måndagar till torsdagar kl. 16.00–19.00. Skulle
det allvarligt försämra spontanidrottandet eller
skulle det inte störa om klubbar runt om i Nacka
bokar in sig? Ni som har barn som spelar fotboll
där kan väl återkomma med synpunkter.

Vi fortsätter att blanda gamla traditioner med nya
idéer. Ett helt nytt initiativ tas med förslag om en
Duvnäskör! Idén kom upp när vi skulle ordna sång
på Valborg och insikten om att det finns så många
skönsjungande duvnäsbor som skulle kunna bilda
en kör. Se mer i programbladet om detta.
edning att se just så glad ut efter att med
OLLE
NYMAN
ed oerhört intressanta
föreläsare
som gav
Påen
Strandpromenaden
61 ligger
framställning. Vi ﬁck
skrämmande inblick
i Olle Nymans ateljéer
och
museet
över
hans
och
systern
Kajsas hem. Där
v kronprinsessans egens makeupartist. Nyttigt
just nu
en mycket
mängd besökare i pågår
alla åldrar
gjorde
inte fin fotoutställning med
Bruno Östling till och med 29 september. Här finns
också Kerstin & Britts restaurang och café.

RESIDENS OCH AMBASSADER
Den afghanske ambassadören Hameed Haami har
lämnat Sverige och någon ny ambassadör är inte
utsedd. Enligt hemsidan har kontaktansvaret tagits
över av en chargé d’affaire.
Det trevliga kenyanska ambassadörsparet Joe och
Betty Sang har som ni kanske sett på hemsidan
lämnat Sverige. Diana Kiambuthi utsågs i juni av
Kenya till ny ambassadör i Sverige. Hon har dock
ännu inte överlämnat sitt kreditivbrev till kungen.
DUVNÄSVÄGEN 44 – ROSA HUSET
I det här huset har det varit många olika verksamheter under åren. Duvnäsbolaget hade det
för längde sedan som kontor och för utställning
och i relativ nutid var det ett föräldrakooperativ.
Men nu blir det ett särskilt boende för vuxna, s.k.
LSS-boende. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
antog detaljplanen på sitt möte den 28 augusti.

Många av er känner naturligtvis till detta men nu
har vi fått ett erbjudande att alla våra medlemmar
t att tillfredsställa en stor grupp av individer
är hjärtligt välkomna till vernissagen framöver. En
raktivt att arbeta ideellt för föreningen och
bit in på nästa år kommer den första. Vill du få en
nämligen att detta är det sista tryckta
inbjudan till kommande vernissage kan du mejla
en fortsatt få ett programblad i brevlådan, den
redan nu till info(at)ollenyman.se.
ommer gagna såväl föreningens ekonomi som
r vi att lägga ut programbladet som en pdf på
STENKROSSEN
Där landar självklart programbladet i
Nu går vi in i fas nummer två. Efter Skanskas
överklagande av det enhälliga beslutet att förbjuda
stenkrossen, kommer Länsstyrelsen redan i mitten
av hösten att fatta beslut. Vi har en stor och kraftig
motståndare i Skanska och därför kommer inforra ha ett konto och mation
då blir det
naturligt
ha till medlemmarna i
framdeles
gå att
direkt
tom att upphöra förstället
privatpersoner
vid
årets
för via programbladet.

BÅT TILL STAN
I somras gick det ut en mejl med möjlighet att
svara på en enkät om det finns intresse för att ta
båten in från Duvnäs till stan. Bonava fick in över
1 100 svar från boende längst sträckan Tollare och
Skurusundet och de bearbetar nu detta.
https://www.tollareinacka.se/
stort-intresse-for-pendelbat-till-city/

Varmt tack till alla er som reagerat konstruktivt på
utskicket!

Jag önskar alla en skön höst och hoppas vi ses ofta
i Ringparksstugan

VIDleds
GAMLA ALLÉN
rksstugan. Den ena FOTBOLLSPLAN
är Monkiworks, som
Den andra är NIA, Som
som många
leds av säkert
Ulrikasett pågår ett uppror över
de träningsformer
försämrade möjligheterna
mer om bägge dessa
på sidan till idrottande, inte
a komplement till andra aktiviteter såsom

sar dig!

Eva Nisser
Ordförande
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KOM IHÅG!

MEDLEMSAVGIFTEN 2020
Du vet väl att medlemskap i föreningen ger dig
många fördelar?

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

Föreningen erbjuder årligen en hel mängd
aktiviteter – vissa traditionsenliga, andra nya
– som pubaftnar, NIA-dans, vinprovningar, konst
Medlemskortet kan du efter inbetalning rekvirera
hantverksdagar, julinsjungning m.m. Allt för
att behålla den unika gemenskapen i Saltsjö-Duvnäs. via medlem(at)saltsjo-duvnas.se
På Hemsidan, under fliken ”För medlemmar”,
kan du kontrollera om du betalat avgiften till
SDF eller ej.

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
saltsjo-duvnas.se/for-medlemmar/
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GÅ- OCH CYKLA VECKOR
VECKA 38 OCH 39 ÄR DET DAGS FÖR TERMINENS GÅ- OCH CYKLA VECKOR
Syfte: Att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten
i elevernas närmiljöer.
Ett tillfälle att utifrån läroplanen upprepat lyfta miljöfrågan och att prata om och påminna, hur
man som individ faktiskt kan påverka. Kan man även som liten hitta andra alternativ som gå-tåg
med kamrater, åka kommunalt i stället för bil, kliva av i Ektorp eller vid Skuru och promenera
sista biten för att minska trafiken vid skolorna. Självklart kan inte alla små påverka sådant men vi
har faktiskt sett på otroligt många goda exempel där vanor förändrats.
Vem: Gå & cykla till skolan anordnas av ”Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn
och trafik” och riktar sig till Sveriges allapedagoger och elever i F-6.

I samband med detta passar vi
på att skicka med kartor över
de avlämningsplatser som finns i
närheten av skolan.
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SALTSJÖ-DUVNÄSKÖREN!
Visst vore det fint med en egen kör som sjunger vårsångerna på Valborgsmässoafton?
Eller förgyller någon annan högtid eller festlighet.
FINNS INTRESSE ATT DELTA ELLER KANSKE LEDA EN SÅDAN KÖR?
Maila då till mig! Skriv om körvana, notläsningsförmåga och önskemål på repertoar och hur ditt
engagemang kan se ut när det gäller antalet sammankomster för repetitioner. Därefter sammanställer
jag och analyserar. Det är fritt fram att maila tips på körsångare, musiker, dirigent och andra förslag i
detta skede.
Terése Eldered
terese(at)eldered.se
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DUVNÄSGOLFENS VÄNNER
Fredagen den 20 september
Anmälan:
senast den 13/9 till Johan Kärre på mailadressen
j.krre@telia.com

I år spelar vi den 16:e tävlingen sedan starten.
Missa inte detta tillfälle till fantastiskt umgänge
med dina grannar och spel på Wermdö Golf &
Country Clubs vackra bana.

Uppge:
klubbtillhörighet, hcp, golfid,
telefonnummer, mailadress samt om Du/Ni
vill komma på middagen.

TÄVLING OCH MIDDAG
Sedan 2003 har vi i Duvnäsgolfens Vänner spelat
och tävlat om den ärofyllda trofén La Slanciata
(med sving, på italienska).

FÖR ATT DELTA PÅ MIDDAGEN:
Antingen gör du en inbetalning på kontonummer
9272-3245950 (Ica Banken/Johan)
eller så swishar du till Johan på nummer
0703589414.

Vi spelar poängbogey och lagtävling den 20/9
på WGCC, första starttid kl. 10.10. 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 startavgift samt
reducerad greenfee 400 kr. Vi tävlar individuellt,
i lag, om Longest Drive, samt närmast hål.

Obs!
Ange ditt golfid som referens på betalningen.
Evenemanget är öppet för Duvnäsbor samt
personer som tidigare varit bosatta i
Saltsjö-Duvnäs. Vill du ta med en vän går
det också bra.

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/person eller 750 kr/par.

Tipsa om denna trevliga tradition till
Din granne, vän och andra Duvnäsbor.

Har du inte möjlighet att komma på middagen
är du välkommen att enbart komma till minglet
och prisutdelningen. Vår förhoppning är vi
blir många som deltar på kvällen och i mån av
plats är även respektive välkommen att delta
på festen.

Vi ses den 20 september!
Uno Lindh, Sverker Olsson, Johan Kärre,
Åsa Östanskog-Rothoff och Torbjörn Rusck
Tävlingskommittén
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HÖSTPUBEN
Fredagen den 18 oktober kl. 19.00
Den 18 oktober är det dags för höstens pub i Ringparksstugan. Kom efter jobbet eller
fredagstacon och ta med en granne! Som vanligt finns det dryck, tilltugg, dart och musik.
Välkommen med eller utan barn under kvällens lopp. Portarna öppnas kl. 19.00.
För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
Klubbmästarna Per och Hanna
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VINPROVNING
Onsdagen den 20 november kl. 19.00
PÅ BEGÄRAN: DESSERTER OCH DESSERTVIN I KOMBINATION
Var: Ringparksstugan
När: Onsdag 20/11 kl. 19.00 till cirka 21.00
Hur: Det är inte ofta vi blir serverade dessertvin till efterrätten i Sverige.
Att servera ett litet glas passande dessertvin gör dock matupplevelsen
så mycket större – ”Slutet Gott – Allting Gott”
Vem/Vilka: ”Närproducerade” sommelièrerna Kia Sjöqvist och
Caroline Rennerfelt Lindahl leder provningen
Vad ingår: Dessertvin samt några olika desserter som passar till kvällens viner
(tips; ät gärna lite middag hemma innan)
Pris: 550 kronor
Anmälan senast måndag 11/11 genom att sätta in 550 kronor på bg 387-1084,
CC Vintage, och skicka ett mail att ni kommer till caroline(at)ccvintage.se
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KONSTHANTVERKSDAGARNA
22–24 november i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00

Sedvanligt förgyller konsthantverkarna höstmörkret i Saltsjö-Duvnäs.
Helgen den 22–24 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 7 december kl. 15.00–16.00
Hjärtligt välkomna alla stora såväl som små Duvnäsbor till årets glädjefyllda julinsjungning
lördagen den 7 december mellan kl. 15.00 och 16.00.
Rötterna för denna tradition kommer från vår berömda körledare Carl Bertil Agnestig, som tyvärr
gick bort i somras. Nu utvecklas 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 fyllda av champagne. Väl framme
hälsas alla välkomna, nationalsången sjungs à 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.

11

SALTSJÖ-DUVNÄS
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2019
Styrelse
Eva Nisser
Charlotte Banning
Sandra Isberg
Terése Eldered

Funktion
Ordförande, närmiljö
Vice ordf., kassör
Sekreterare

Per Kallner
Hanna Elving
Birgitta Grafström

Klubbmästare
Klubbmästare
Hemsida, Facebook
och programblad
Stugfogde, underhåll
Stugvärd
Stugvärd + Hemsida,
Fb, Programblad

Uno Lindh
Karin Tegnelid
Madeleine Gröndahl

Revisorer
Christer Käck
Elisabeth Wahlstedt
Anders Öhman
Valberedning
Björn Varnestig
Marie Eneqvist
Louise Sävström
Anna Wirsén
Torbjörn Rusck
Hyra stugan
Hemsida

Medlemssekreterare

Telefon
070-518 10 86
072-225 17 14
070-545 94 40
073-394 57 96

Adress
Fiskarb. 12
Saltängsv. 15
Saltsjöbadsv. 30
Kvarnb. 10

E-post
eva.nisser(at)veraciter.se
charlotte.banning(at)icloud.com
sandra.isberg(at)libitum.com
medlem(at)saltsjo-duvnas.se

070-539 62 01 Hägerv. 24
070-431 78 03 Saltängsv. 17
070-555 00 04 Saltsjöbadsv. 24

per.kallner(at)gmail.com
hanna.elving(at)gmail.com
birgitta.grafstrom(at)telia.com

070-292 25 77 Bergv. 11
070-770 81 80 Fiskarb. 7
070-882 03 20 Ekorrv. 26

uno(at)unolindh.se
karin.tegnelid(at)hotmail.com
madeleine.grondahl(at)
maddesign.se

Revisor, sammankall. 070-681 31 97 Patrons väg 1
christer.kack(at)telia.com
Revisor
070-582 28 00 Jakob Dubbes v.11 elisabeth.n.wahlstedt(at)gmail.com
Revisorsuppleant
070-311 06 76 Vargungev. 4
aohman(at)outlook.com

Sammankallande

070-838 04 59
070-915 16 91
070-536 69 33
070-438 06 84
070-622 63 01

Herrgårdsv. 4
Ringparken 1
Ejderv. 29
Herrgårdsv. 3
Bergbacken 9

Webbmaster

070-316 41 31 Vargv. 7

bjorn(at)varnestig.se
marie(at)eneqvist.se
louise(at)florealis.com
a.wirsen(at)gmail.com
torbjorn(at)rusck.se
bokastugan(at)saltsjo-duvnas.se
brian.kylen(at)telia.com

ANDRA FÖRENINGAR
OCH VERKSAMHETER
Kontaktuppgifter
Duvnäsgolfens vänner
Grannsamverkan
Måndagsbridgen
Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening
Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV ek. förening
Saltsjö-Duvnäs Sportklubb
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
Segelklubben Måsungen
Trafikgruppen

Uno Lindh, uno(at)unolindh.se
Brian Kylén, grannsamverkan(at)saltsjo-duvnas.se, 070-316 41 31
Carin Bucht, carin.bucht (at) gmail.com 070-888 09 77
Christer Käck, christer.kack(at)telia.com, 070-681 31 97
Claes Liljeson, info(at)kabeltv.saltsjo-duvnas.se, 070-853 69 50
Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt(at)gmail.com
Kansliet, 08-716 02 01, kansliet(at)sdtk.se, www.sdtk.se
Daniel Althoff, skmasungen(at)gmail.com, www.skm.nu
Merike Gardner Svärd, merike.gardner(at)gmail.com

